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శిఖ క ఇ? కాగ? 

₹ఇ-1(ఇ౯|17 

స్లొళ్షాళా 

ఆాళంఖి, ఇ. ఇ). ఇష 
ఇళ్ళ ఆబాగా ళళ్ళట ఇగ! 

తళ్యక[కళ 5 

క. ఇళ ఇకబ్రలం్తలాళ 
ఇళ్ళ గ గగార్గాలాషన 

గాం వినా షల లు గాగ్గాలా ఇ? 



ర్తాగఖా గొ ఇంగా ఇ కక ఇషా ఈలి ఇగ! ఇ ఇాన్ఫా్యాగా ల్ 

ఇ లం క అగ కాగా ఫ్ అజిగ శ 

న క ఖ్ ఆ ఇగ ఇ, లఉ--106=-% ఇళ్ళ 

; ఇభ బ్ధాఖా : 
ఇ గ కాజ గ్ ఇం లగాణు 

పాణ గగరా? ఇళ, గణాల భాగా, న 
కాన కరగ చాా్షాశాని కళగా, ఇాగ్లాల 



₹2-ఇఇ1 



ఉరగ శాణగ ల .౮ ౨ 

మ్! 

భ₹ఇళళా-గషగా 

జా జ్యా కళ్ ఇల 

ఇ ఇ ఇ ర56% 

రజ షు ఇళషా ఇ షక [జార 

గ ఇ బలా ఆగ 

కాళిగా ఇ జాషాళ్యాగా 

ఇళ్ల! 

రా కళల 



కహ 
ఇ ఇఇ గ 'రైగాాం ఇం లె ఫి భార్య ఆగ్ ఇ 

ణా భగ భి కి ఇ భం ఇభ గా గ్గ ఇ భళి ఇా5 
ఇరగ గళ్ ఇ చి ఇనా ఇల్లి ఫి జా గ ఇగ గాం అం ఇబ ఇఖిగేగగ 
ఇళ | ణా భార్ ఇ గం భార పి భారా ఇనా ఇభ షే 
తాని ఇం? ఇర ఇల ఇం ఇం! ఇ 0 ఇళ ఇరా ఇఇ కే | భాగా 
గె ఇళ ఇష ఇళ భళి ఇరగ గాల క్లే కంర ఇరాన్ ఇ సజ? ఇళ ఇగ 
ఇభ శి ఇగ రజ ఫి గా ఇ ' ర గాం ఇరా ఇ ఈగ ఇ 
అభల ఇళళి! ఇ ఇం ఇం ఇల్ల | ఇన్యాచ్ళి్ గళ లి క్ల షో 
ఆ ఇ 5 ఇ స;ాగ్యు ఇళ ఇఇ గళాగంలాగగా[ క్ల ఇఇ ఇం 
షన కళళ ఇలాగ ఇ బార జాలా ఇ ఇలానా ఇళ. క్ఞధ 1క్గిగ 
ఇళ్ళ ఫి కఠ గగ! ఇ ఇళ ఇరు బృ ఇచ గాగ గాం ఇరా ఇ₹₹ క్లే । 
ఇళిజాం! ఫె గాధ కళ గా ఇ ఇాగాట్ట్రాళళి! ఇళ కఖాగ ళా ఇ శ్వై-- 

య చె 

ల ౧0 ₹ ల్ 

నల |. 
కళా [ఖగ ఇర, ఇష భం ఇజ్ ఇ ఈళ ఖం ఇష ఇబ ఫె 

కై, ఇరా? ఇల్ల ఫె ఇ ఇళ భై ఇగ? ఇక ఇళ్ళగ? కి | 
చ ఇఇ గె-(1) లాగ గ కాళ ళ్ళ ఇజ్ ఫె ఇగ శక? ఇళ ఇగ్గా 

ఇగ్సా గ ఇ ఇెళ్తలు గాంగ భగ? ఇళ్ళ ఇ! ఇళళి (ఇ) భగ క్షి | ఇళ 
75 గ కాళ ఇ బగ గం ఇ ఆ్యాఖ్ష ఇ భ్రఖం ₹ ఇగ ఇల్లీ 7 గొల? 

(ఇ) ఇంగ ఇ ఇ ఇ ఇగ! ఇ పాళా? ఇళళి శరం 
కేల! ఇ షి ఇల | 

(ఇ) కాగా గ ఇ ఇ గాణాాణాఇల గ భళా ఇభ శిఇ ఇ 
ఇగ ₹₹ | ఇబ గగ! ఇనా కి? ఇస ఇగ [౫ ఇ పళ ఇ ఇభ 
ఇంగ | ఇ ఇభ ఫం కం భభి ఖం ఇ షి; (ఇక 



ళీ 

1111 చుం206) గళాఫ్ బళ [7 ఇ 5 ఇట్టి ఇంగా | ఆన గాల? 
భఖ ఇం ఇనా గ ఇగ! ఇ | ఇ ఫి ఇం ౯ ఇబ గగన ఇశ లీల 
ఇగ ఇ ఇం ఇ ఇఇ భా | (ఇరా ఫి భా ఇ? గార ఇం స్యా 
ఇం కాం ఇషం) ఇఇ ఇసి ఇఫ్ గ బై భారా 
₹ఈ | ఇఇ ఖచ ఇ క్ర రాం ఇ ఇం 7 ఇ భై 
ఇగ ఇసు కం (ఇం ఫె కాల ఇగ భాభా ప్ ఇగ జేళా ఇర? 
ఇళ ఇ ఇగ | 

(౮) ఇ ణా ఇ ఇఇ ఇ; భక్! ₹ జ్ఞా కళ గ్యా 
గా ఇళ | 

ళా ఇ ఇరా ఇ బాగ్ ఈ ఫి ఇల్లై శ గా? [౫ ర 
గాం ఖా ఇ ₹ైళ ౪0 గగ ఇగ ఫె గా కళా ఇ గా 
ఇ బర్ధాగ? ! ఇబ భా గర ఫి భాగ ఇగాళా ఇ క్లే | గ ఫి ఇల్లై 
గజా ఇ ఇట్ల ఇ ఇఫ్ |, ఇకా ఇ గా భగ ఇ గజా, ఇ ఖ్లీ 
రజన ఇరగ ఇగ ఇ ళ్ళ ఇల ఇరగ ఇగ రా ఇట్ల ఫె భగ 
ఇంగ అక్ ఇ శి | ఇల్లై 07 75 భఖ! కం ఇరా గు ₹7 
ఇఇ ఇల్లై ఇ ఫక్ గ ఫెళ భాగా జల కే ఇరగా్య ఇళ్ళ ఖచ ఇలా ఇన ₹₹ | 
జాగ ఇళగా ప్ల గా ఇజైా ఇం భం ళు ఇళ్ల ఇనా. ఇఇ 
చ ఇజ్రాళా ₹ ఆగ చ ఇగాఇల ఇళ ఇక, ఖగ భళ్ల ఇఇ భే 
ఇబ రా భగ ళ్ ఈ ఇం ఇర గారా కే! ఇరగ ఇ ఇళ 
ఇల్ ఇల ఇల్లి ఫి ఇ ఇళ ఇలాగ స్లి షి ఇళ ఇల శై ఇఇ ఇళ్ల? 

ఇళగ? కే | ఇగ శానా ఇగ ఇలం-ల చ ఇ ఇగ ర్హళ ఇ ళా | 
ఇగ ఉాఖ ౪౫ ఇళ! కే ఖా తగ్గ భి భరంలాగా ఇతి ఇఇ! సార 
జాశ్షే। రఫి ఇఇ జజ ఖం కంచి ఇబ గాల ల ఇళ్ల ఖం 
ఇళ ఇల ఇళ్ల ళ్ళి గిఫి ఇళ భగ క్షళా గా ఇఫస గి ఇ ఇ 
ఇగళాగ గ గగ ఇంగా భగ లగ కే! ౯ ఇ ఇగ ఇ తృాళాగా? 
షై ఖగ ఇఖగగగ ఉషాంతి ఇళ గ ఇఇ ఇ్ల | 

నల. 

శాల? సా? అని 



₹ఇి-జఇ 

కాళ! 5? 
జజ నా ఇధగాణ్యగ॥ || ఇషెళి 116111 

ఇఇ ఈంళ్యణగ్న 1 ఇ 10-ఇ% ॥ 

ఇళ భల్ళగి ఇ ఇఇ 0%? భారా ఫి ఇళ్ళ గా ఘ4 ₹ 

ఇం గ౮ గగ? ఇగ రాగ కే భగ! ఇకా ఫి లగా ఇల్లి శి! భా 
గాలా గాశ్రగగాాగ ఇళ భాంగాాగ్ ఇళ కషం ఇ కం ఇ₹5 ఇ? 
ఇం ఇ ఇ7 ౭15 క ఫా ఇల్లి శై | భాగా శృజాంగాాని్ ఇభ 
ఇంచి ఇడా ఇష ౪7 ఇ కా ఇబ కి! ఇల్ బగ్ భి రా 
ఇగ క్లే ఆళి ఇగా ళ్ ఇ భి 0550 ఇగ క్ల! స కళగా 
ఇం ఖ్ ఇష ఇ ఇర గోగల ౪ చాలా ఇకా క్యా లాగా శీ | బై ఇ 
ఇళ్ల చి ఇచ ౪ ఇంక ఇళ ఇల్లి ఇ ఇట ఇ ఇ కళ్ళి ఇ 
యఖ క్లే | ఇళ్ల భాగా, భాగలి ఇ భాష కై ఇ గ్య 
శ్ ఇ ల ఇల ఇ గా ఇ గాగ (౧ క్షి | 

బాన పగ ఇలా గ ఇరా ల్లగ ట్ర ఇళ్ల కై; రాం గా 
ర ఇర ఇగ ఇ ఇరా శై క్ష, కా భల ఇ ఖాళి క్ ఇ 

వాజి ఇరగ! ఇ | ఇ ఇగ ఇ ణా ఇ7 భీ ఇం ఇర ఇ గరా ఇగ 
గబా కి 

ఇ భి [౯ ఇ భాం ఇ క్షి! ఇఇ ఇరగ అల జళరి ఇల్లా 
శభల ఇగ ఇ భైషళాల | ఇబ ఇగ బ్రషాల! ఉగ్ ఇ₹ై జే 
ఇడా ళు ఇ భాగ్ ఇష ఇగ కై | సి ళా ఇ ఇగ ఇ 
ఇగ శ కిం గళ! ఇఖనా ళ్ళ బ్రా ఫి శ; బగ ఇ ఇ ఇ ఇ 
గాభ శే ఇఇ 'గాగాల్లి' క్లే | 



ల 

ఇగ ఇ ఇ ఇభ ఇ! షా ఇంగా ఇ ఖైషాంలా క్యూ ఇ 
గాం ఇగ రాం ఇరా ఇల్తాగ గ ఇగిగగ జ్ఞాళాగళంలాగి క్ల | ఇళ 

కా ఇంగా ఇళ్లిణ్లా[ శ | 
ఇళ గా ఇ ఇళ భారా ఫె కాలా ఇల్ లగస కక ఇలా 

ఇచి ఇఇ క్షి, ఇరగాఖగాు ఫె ఇలా ఇఇ గగ ఇ? ఇగ భరస గ్య 
ఇగ భా రభ ఇ భాం ఇ భా ఇభ ఇం భా ఇగ 
ఇం రాళ గా ఇరా ఫి అ ఇగ ఇర కై ఇభ ఇల్లి శే | 
ఇభ ఇభం చ 5వ ఇల్లి స్లీ ఇల్లి ఇరా శే! ఇరా గగ 
అగా ఇలా ఇ ఇంగా గాగ క్షి | 

ఇగ శి ఇఇ కాం ఫె ఇరా ఇల్ ఇ ఇగ్గన్ట్, ఇ ఇగ 
వ ఇ ఇగగా ఫె ఇలాగ ఇఇ గాగ ఇ ఇబాంళ్ గ ఇషా ఇ | 

శ కైరా 100 ఇషం గా? ఇచాటాగా ల్ల పి క్రి భం భష 
గేలి భై రణ్ కలగ కి! ా్తై ఇగారి?? ఫి షం కాళిగా? గాల 
ఇగ౯ గగ ₹. గరాంగగి ఇగ ఫె ఇం ఇషగా ఇ ఇళ ఇరా ఇ 
ఇరా జగ | ౮ ఇగ? కసా ఇ ణాగాళ్లైా చాలి ఇగ శ ఇ 
గధ గళ ల్ర ళన ళా | ఇస్ర ళల గ ఇ ఇభ భగ్గాన్టి, క 
౪ కాని ₹5[05 ఇళళి ఇ భం ఖభాధాగగ గల్లి బ్ర ఇ | 

షా జలగ ఇగ ఇఇ గలిగి ఫి భారా వ్ల ఈ గా? ఇస 
ఇలా ఇల ఇ షల 77 ఇ ఇ ఇక్! ఇళ ౧ 
ఇాగాభి ఇలాగా గ 340540 శంలాం!0) కళా ₹2 ₹ ఖే షౌ గ్గ 

ఇభ ఇరా ఇ ఇఇ భాయ గ ఇం గాగ కే | ఇరగ గ ఇ! 
ఇఇ ఇ షభ ఇ క్లే | [1% ఇలా? ఇళ్ల ఇజ్ గల ఇ ఇళ క్లే భి 
ఇ ఖా ఇళ్ల ఇళ ఇఇ ఇల క్ల, ఇఇ కా ఫి భాం ఆగ గరా 
ఇళ ఇగ శాన ఇగ? ఇంగా ఇళ్ల ఇంరాగ! క్లే తాల బర స 
ఖ్ ఇం ఇగగా! ఇ ఇళ బఖర భగగ-ళగా! గా 105 ఇరు ఇట్టి ఇగిళ 
ఇలా ఆ ఇ ఇళ్ళ బగ క్షి | 

ఇ కళగా భా ఇ భఇళ ఇట్ ఇభ భి ఇర? ళా గా జ్ఞా 

ఇళ్ల భ్ భం ఇంకి (ఇగ ఇళ ఇచ ఇం ఇ ఫి 



రి 

ఇరగ ఇగాఖ్ భాగాన భష గార గగ? ఇఇ ఇ ఇఇ? ౧ 
ఇణగి ల భి భలంగా ఇల క్షి | 

ఇరా ఫి ఇచ ళు షళషళ భి ఇళ ఇ ఇళగ ₹౯౯ ఫె 
ఇ క్ ఇట్ట ఇగ ళా గా బ్లాగ్ ఇళ్ళ వి భం? ఇంగా కే! ణా 
ఇళ్ల ఇ ఇరా భిల్ల గఇగిక్షి కిం 0 భై బ్ భి భంగ? 
ఇర శీ! గారా గ ఫె ఇగ గణా? భళా ఖం ఇరా ఇళ ఇగ 
ఫ్ గ్య ఇ ఇం గా ఇ కాం అజంళ ఇం | 7? 

ఇళాాం గ ఇగ ఇ ఇలా ఇగర్ట ఇ గాగ? ఇ₹౯ | 

బన ఇ ఇ ₹గాలళి ఫా శరం ఇక్ లగ భి ఇబ ఇ ఇగ 
గా ఇర సి ఇజం (గా ఇ ఇ ఇ భారళ ఫి గాం గా? 
ఇ ఇాగ్గాళ్చీ | 

గ గాం భలం ఇ భోకాగ్నా శి | గారి ఇట్రాగా? ఇ ఇల్లి ఇఇ ఇగ 
ఇ గాం గగ చి ఇధి ఇర భం గాకా శై భం ఇగ ఇల్లి ఇ ఇఇ 
ఇఇ ఇ: ఇ ఇరా శి ఇగ ఇళ గగ! గి | 

వళళ క్రాగర?! 

₹6 ఇ ౩ళఇ-తంగాలగ 
ఇళ ఫె ఇగ ఇభ బళ భా?! ఈర ఇల్లి గ గగ ఇ ఇగ! 

ఖ్ ఇరగ బగా ఇస రాగా? కి | ఇళ ఇళ ఇరా ఫె ఇరా ౧₹ అగి 
ఇళ లగ? కి! భ్ ఇంగ శి ళం ఇల్లై కి ఇలా జాణ 
ఇ గ జా? ఇసాళ? గ ఇగ ౮|| ఇ ఇగ ఇగ భార్య 
ళం గళ గ ఇరగ భం ఇట్ ఇసి భగ ఇణధ గరా ఇ! 
శి, ఇగ బ్యర్ట్ర ఫి ఇం భభి ఇయ ఇల భళిశి! ఇ ఇగ 
జిల్లా. ఇ ఇ గి గగ షష చ ఇగ కే | ఇ ళగగా రాలి బ్ ఫె 
గాం భళి శి గా ళా ళం ఇగ లెగ్ కే | 

రగ ఇగ ఇళ భష ఇగ గ ఇగ ఇ ఇం ఇ 
ఇళ ఇగ శే, ఇగ ఇగ ఇ ఇ తి ఫె కాం ఇ గాం ఇల 



ర్ం 

ఇల; గరా ఇ ఇసి ఇచా ఇ ఇగ భరి లా శే! [౮ 
ఇభ గ షో ఇగ ఇ ఇళ ఇ ఇం! గగ లగ శి తాం ఆ 
ఇళ ఇ ఇళ ఇఇ శ్రే ఇట్టి ఇరా? క్ల | ఇళ ఇభ ఇగ ఇళ ఖా 
ఇబ గి గ ఇ కు కాం కి! ళ్ ఇభళ్టగ గ భక్ భగ! 
శి, ఇ భగ గి సంచల లగ! కి! ఆని భం ఇగ ఇగ 
ఖల షల ఇగ ఇల క ఇళ కే | ఇ ఇగ? ఇబ ఇలా ₹|| గ లిళి 
శే; లి శి ల్లా ళం ఇగ క్షి | 

ఇ ఇళ్ల ఇరగ భజ గగ ఇార్చి?? ఇ ఇగ క తం ఇ గాలా 
ఇఇ షక్ గ ఇగ? ఇరా లాగా శే, ఇళ భం ఇ కళా 
ఇ లభం కాశి కూరి శ! ఇ భా ఇళళి భళలి కే | 

ఇక ఫి జాగ ఇ 005; ఇఇ క గా ర షా రగ ఇ ఇభ 
లా శే భం క్ర?? ర ఇ భయాల కింళ్చ్రిళళలి ఖగ కే! ఇఇ? 
ఇర ₹₹ైక్ర గా ర ళా ఇగ ఇ ఇరా భగింళఇ గాగ గ్ల 
ఇంకే, చం ళల గగ ఇనా ఇట్ల ఫి జాగ ఇ ఇల శే ఇఇ 
షర ఇసాాళ కి | ఈ గగ ఇ ఇళ్ల క ఇబ బాస, భాగా 

ఇల్లి బగ్ | ళా ఇ 505 జం ఇ ఇబ ఆగాగు భష భి భల 
ఇభస్ లాగ కే! గా ళా ఇళ ఇ ఇళ్ల ఇగ ఇ షా ఇగ 
ఇట్ ఇలాశ్లీ | 

ఇ 
టీ 

ఇ ఉళాగ 

₹| ఇ ఇళ 

వ న క కన 
ఈ ఇగషషళగా క్లే | 

ఇడ్లి ఇగాభా? ఇంగ క్లే తిం ఇఇ ఇ ళా ళ్ళి ఇఖాగు గా శీ! ఇ 
ఖ్ కృాఠ ఇర 701 ఇఇ ఇ ఇల గా అ బ్రాల ఇంగా? 
ఇక కి! కా ఇ కి భంగ ఇం లా! అన్యా భభి 
“ఇగ్గాక్ష్ల్ట భాం ' ఇల్లా శి! 



ళళ 

' గాణ గాం ళాల: కళళ? 1! 

ఇళళి ఇళ? భర, గరా? ఇరానా ల ఫి కాం ఇ 

ఇ, బాం? ఇల్ జరా ఇ కాం రజ ఇష ఇళ? ఇగ 
ఇఇ ' ఇగభి ఇంగ) ఇఇ ఇగ ఇల్లి క్షి | 

ఇగా గళ ఇర ఆ ఇతి ఫరా ఇరా కాన కరా? ఇ 
జిగళు ₹ఇ, యాం, ఇగ ఇల్ ఇ ళు ఇళ ఇలాగ ఇ 
ఇల ' ఇరళళ!? ఇగ సి రష ఇ ఇళ్ల ప్లై, భగ గ! ఇగ 
ఇఇ ఇ శాం భఖ భాం ₹2ి భగ ఇల్లై; ఆ ఇఖల ఇగ 
జా కళ్యాం ఇ క్షి ఇఇ గాం ఇ క్షి 

రా ఇనా లా ఇలా ఇగగాళా ఇళ్తల ఫి ళా ఇళళి భా! 

ఖ్ ఇగ ఇళ కాల ఇ ఇల 'ఇబైగారకని' ఇష గళ ₹5 
ఇగ క్షి | 

ఇషం గ గ భగ ఇ భాణి గరి లి కి ఇగ 

గాణ ఇ ఇగ శ్లి | 

క్ర ఇ (1 ఇ [౧౪ ఫా క్రళ్యా:ళ ఇ! గాం ఈగ భా ఫి భా 
ఇళ భా శాల్లి ఇగ ఇ ఇరా కి | ఇం గా ఇఇ కి ఫజ్యాఖ ₹1 
ఇక్ గంంంఇ? ఇజం ఇ బి ఇఇ లి ఇబ గ: ఇం? ఇ | 

ఇలగళా? గర ఇభ ఇభ జం ౪ (ఇళ కాల్ 
గాభ ఇ ౪౯౯ 6 ఇచా లలనా ఇగ ఖభి ళా? 10 ఉగ్ (9 
ఇగల కళ్ ఇస ఇం్రాగా ఇఇ ఇళ్ళ 1 కాగ! ఇ ళ్ళ (౫ ఇగ 
ఇ) ఇ జ్రజగ? 13 ఇగాా 16౯19 ఇ ఇం ఇరాానా. ఇం 
ఇళ్ళే ఇల! ఇఇ గగ ఇ ఆరా ఖై (016 పంగ 10 4 కము!6ే 

ఇంయ292 ) ఇక బ్యారాణా ఇళ ఇిగా (561జుల స ఇ ఇఇ రాగా? 
ఇం ఇగ ఇల త (గాం పలి) ఇళ భష కళగా ఇం కా షం ఖా 
ఇఇ ఇ స ఇడ ఇఇ ఇళ ఇిగాషి ఇ ఇళ ఫి ఇగ ఇం 



రష 

ఇఇ వలం ాగ ఇం ఇళ ఈం భొళాళ్ల ఈ భ్ ఫె లగ ఈసి ఇరొం 

ఈ ₹భళ ఈఈ గల్ కడగి! ళ్ళ ఇషా లి (౧16+26003స10 ) శక 
శశ ఇగ! ఈం భారాల ఇను ఇ గళ ఈల భంఖాల ళం గోగ్ ఫె 
ఇాళం బలి ఇం భభగా ఇ భంగి ఇస గాలి ఇఇ ళ్ ఇ ఇ 
ఇంగ! సా గగ ఇళ ఇ ఉగ ౧6 ౯7 ఇల ఇల త్ల గ 

శాస ఫి గగన ఇనా ఫె ఇషం ఉం ఇాషషష? ఇం ఇటగల క కష 

ఇఇ ఇబ్యాల్షా ఇ ఇంళాగా ఇఇ లక్ భం బళ్ల ఇ భళి ఇఇ ఇల [5 
గాగ ఇం ఇగళ్ ఇం ఫాం ఇళ ఇళ్ల? 60 ఇచి ఇ | 

కళా 12048ల, పౌంంలు20, కంక865ు ళ1లం, వమీింం1, 

4్23+లాు 2౧0లుం, టంలి20ర0ం, 1120 0౮౦౧:(20]1టఆ,  సెడ్జ0? 
సెగ 221932669, [13000207 మళ1108 ఏంరే!163 106 10౪0-0001 
226 2111200ల టట, 10205, మం2107,  వెడ్డజం+ల ౦05 ంలుంయం0163, 
కషసిసం ౦గంటల, 303ఏ0యు-0020286%, మహాంం10,51266 ౦801213, 
06171 లాడు వ2110ట, శెంళం-02110, లంటూట, 106265, 
లెజం0౦ంఉ6602 2113, 0400108 2115, మయ! టం05, వం60ట4201121 
150125, వ5ంం1&1 ౯260ల108 ౧ఆిలంం116ు, నేడ్డ6[0180ఆ01 490]16 
5ళాషం+లూల, పే12 పేంటం6 ౪10 040 "0003, ఆం164 ౦౧౧2౫ల౧౮, 

పై! 12000060టళ, 5060141 0౧౦౦౫:1౦0౧3. 

ఇంకా ఇళ ఇళ్ల ఇ ల్వళి, సళ ఇం, అనె కళగా, గాణ, 
సాగి ఇ ఇఇబై జాం జం ఇఇ ఇబ భా కరా 
గా ఇగా | 

షె ఇగాషాళకళభ, రారా ఇారాగాలాం. 3౬ 1209, ౦0016 

క్క అలాగా గానా ళ్ళ 303లా గాల ౯ 4ళస2600, 

రారు రాగ కాం ఇరు ఛా. ఇషా గళం 
ఇళ ఇలా, ఇళ గాచి కపి ఇల ఇళ్ళి, ఇభ చి ఇఇ 
ఇలా ఇష్ట ఇగ శి | కాజా భగ ఇల ఇఇ ఇట్ ఇగ గా ఇఇ 
ఇ ఇ ౫౫ గ ఇగ (ఫా ఇరా ఇగ, ఇ గాగ 
ఇర్ధర [గ గ (౪6 ఇగ ఫె (గ గ కాగా ఇళ! ఇగభారా భారా 



రష 

ఈ ళా? ఇళ్ల అగి ఇగ ఇభ ఇల ఇ ఇబ గగ గగ! 
క్షే! ఇ ఇగ ఇభ క్షే. 

గా, ఇగ ఇరా ఇగ ఖి భా, భష ఇలా ఇచి భాగా 
ఇరా గాభ అ భార ఇరా ఇళ లం, ఇ ఇ కళా 
నాగి కా (గ్గ భ ఆగ), భళా భి గాస్ గా? (బగ 
604, 16 01 8౦0), రా, ( గాకా ర్యాబ్లిళ్టం ఇగ 
ఇ క భారా) గా భి ళ్లు భ్రూణ. ఈల భల, 
ఇల్లాలి భోఇ, బాఖ్రాం క్యా ఇనాం ఇ ఆగ భోగ కా 15 
ఖ్ వకాళ్యాకా కళ్ళారా ఇళ ఇ ఇ కృళా ఇరా గారో, ఇష్ట 
ఇంగా ఇగ షరా ఇాలగం భగాగాగళా, క01లు20. (సల్లారి ఇ బాలా), 

స భాం గ ఇంప ఆగనాం ఇష ఇ భారిగా, ౦009916 
209 రేతగగ గగ ఇళ గోళ కషభాంరి, షగాంి ఇాన్లా అలా ఇ 

జాల జర ఇరా ఇనా ఇష గాలా ఇరా ఇజాగ్లారగ, ఇగ ఇరు ఇ, 

ఇ గా అగా సాగా బలా, ఇళభాం ఇషణా సళ్ళా భాగ 

కార ఇల శా ఖా ఇళగా భిషళా కరా ఆళి ఇం, భా సళ్ళా ఫెకార 
ఇళ్ళ ఇరా భభిళ ఇలా ఇం గళ జేళిఖ 26 96012136 గఆరళాా, 

ఇళ ఇభ (ఇభ ఇ బగాం ఇళ్ళు ఇఇ ఇర క్లే ఇగ ఇళ? 

జగ్గా గం ట్ర! గగ చి ఇభ భాషళి గాల ₹ఇ0 ఇల్ భి జ్యాణా ఫి 
ఇగానా ఇళ ఇళ్లర ఇ ఇళ్ళ భగ ఇ భారా ఇష్ఞైళా ఫి [గ ఇరా 
ఇఇ ఇబ్చి ఇం ఖాన శై (0 ఇట ళ్ళి (ఇటలి ళ్ళి ఇళ ఇగ 
ఇరగ ఇ ఇఇ ఇ ఇస చ గార ఇగ ఇ ఫాల ఇగ రాగ, 
ఇ₹గళ, కలా ఇగఖలి ఇఇ ఇగ క్చి గ్యూఇళ గ గాగ ఫె ఇగ్గా ఫె 

గాగ ఇ? ఇగ ఇ ఇల్లా రశ్రరగి ఫి గాం భి ఇ ఇం భా? 
ఇఇగ ఇ ఇనా సె ఇసి ఫి గాం త్య ఇగ ఇ ౫ ఇట 74 
ఇళాఖిగ? ఇ ఇభ గ ఇగ్గాగి ఇగెక్సి తిం ఇఇళి్ స ఇళ అల్లరి ఇ 
ఇఫ్ బాగారి శే! ) ఇళ ఇగ (కరి ఇగ ఇ ఇబ ఇష భి ఇ 
ఖల ఇ భణ ఇ గా, భేళాాగా ఇల్ల వై శా ఇ ఇఇ ఇ జం క్షి |) 
శాన | ఇ ఇఇ ఇలు ఇలా కళల ఇళ గా క్రాళళ గ షా 
బగా ఇళ ఇగ! ' 



ళ్్ర 

చెగళిగి గళ్ ఇ ఇగ ఇఇ 

(౨1౦210౫210 ), శాక, ఇ, ఖ్యా ఇ ఇల | గా ఇగ 
జా ౯ ఇ భాం ₹ఇానా ఇరా, ఇహం ఉం 
ఇభగాణ ఇ గరా బగా, సళ భా, జగన! ఇగర్యు 
ఇఇాభ ఇలాగా, గాల ఫి ఇళళి ఇచ! గ బాలల భారా ఇల ఇ, 

నా (వ20644166ఉ082 211), గర వ స! (ఇర ఇ ఇళ్ల ఇగ 

ఇళ ఇ ఇభ? ఇల్లా), ఇగ (ఇ లబ ఫి భంగం ఇ ఇల |) 
ఇ ఇగ ఇన (భా. ఇం ఇషా ఫె గాజా ళ్ళి ఇగో 
ఇళ 5 (౧౫౫ భళా ఫి ల్లి ఇం ఇ ఇ), ఇ గా 
₹3% భ్రం | రఫి ఇషా? గ రగ ఇనా ₹ ఇగ లగ! క్ల | 

గా ఇ ఇం 

౨ం1ళఆ-ాలగ ఇ రఫగా ఇ జా ₹భగాగగల్ ఇభ, ఇళ 
ఇ: శ), ౧౦౦౧౦10102) ౯ సళాన భరా భళి ఇరా ₹౯౯ 
ఇగ ₹౫ ఇన సాగా ఫరా ఇ ఇళ్ళ, గగ్ళాంగ ఇళ జ్ఞాకా 
ణం ఇ ఇళ | ఇక్ ౮01౯ 202022 ల ఇళ్షగి శ్రే | ఉపిడజ+000 

ఇర ఇల | 

ఇభ క రాంగ్ ఇ బ్రగఇా? ఇంగ 

ఇలా (ఇం, కళ (ఆరి, త (ఇం, ఇం (ఆ), 
ఖల్ (ఇ), ఇరా ఖా రా ఇల్లి ఇ రల, వాళ్ళా తాగ, ఇభ్యా 
భగాళరాం ల ఇ ళా ఇగ ఫ్ (016 ఏం00 10 2 భ!6ే 

ఇంయ21 ) చళ్ల ఇల్ ఇస్దాా ఇం గాన్లాాంా అల్ల. బ్రఇట్రా ఇరగ క (, 
(కళా) ఇక, జ్యూ భళా ' ఇ ఇళ సా ఇగ ఇ 
గా రాళ్ల ఇం ఇం ఇఇ! ఇ ఇఇ ఇళ ఇళ ఇక్, ఇ 
ఈ భ భాం గ ₹భ్రై ఇస ఇభ షై గతిం భళా ని ఇళ 
ల శి! భళా ఇ భష భర్: ఇళ | 



గ 

గాణ ఇ; ఇణల్ భలా కి భ్ రా లో, 

భళ్ళు భళ్ళు క్యా గంగా, ₹౫ా : 

ఇషం అఖగళి---1006 06800 10 శ 9012౯ 9540, 
6 540-160 ౧6:౦౧ 16 (0 ౨6 10 6 ౧౦౦6 ౦ ఆలా 8 
28 న్ ష016006 260010130201౯. 

ఇ ఇఇ ఇ ఇల గళ ఫి ఇషా! గ గాగ భా లగ! కే | 
ఇ ₹| ఫె ఖా గా భారా ఇల ఇజ్లై కి! ఇస గి ఇ 
ఇగ జాసి ఇ భాఖఇ జా కి, ఇల రగ శె ఇభ భి 
లగా చ షి ఇ ఇట గాగ | గాం ఫి క్యా ఇఇ అగా 
ళ్ ఇ? ఇఇ ాంల అన్టా ఇం ఇగ కాగా కి | ఇబ ఇన న 5 
ఫరా ఇగ గాం జా ఫి రాగ ఇభ గాం! గరా ళా క్యా గగ 
ఇ గళ త్యా గలసి గా ఇరా ఇరా తంగా అగా గ ళల 

ఇ భి ఇజం ఇగ? శి! ఇర ₹ళళింాాక్య్య * క్రైం ₹గగ ఈ ఇ ఇ 
ఇగ్గా ఫి గళ బిగ పి గాల ఇగ ఇఇ గాలి లి ల్లీ 
ఖషశి, ఇంగ గల ఇ ఇ భళా భశ ఫి గ్య 
ళ్ రి అల! లగ ₹[| | ఇ ఇగ గాగ? ఇల (75% క్షి | 

గళం రం కరా గా ఇగ కాలా కా క! 

ఈగ ఖర్ | 

ఇళజంభా ళ్ కృ ఇరా ఆ సా ఇరా ఇ గాక | 
(ఇళ్ళ ణ్ట్లా ఇణాం ఇషగ్షారరా ఇల భి ఇ | 

ఇభ గంగి ఈ ఇ₹0 ఇంగ ఇస ఇళ, గి శెళఖి | 

భగ్య.-ంగిైరి, ఫరా ళం గాగ, తలషశ౦ంయడ09 | 

ఇల--నెసంం గళం ఇనా ఇాశాగాభి భళోలాా. | 

గళం గాం అన్యా ఇషా ఫె గా్షి | 

= ఇఇాం ఆగాగు ఇభ్ళా భల గా భాగ, ఇరా 
( శీఏడ40మ ) 



గళ 

కాళిగా? గళ్ళ బాతు ఇ (ఇల), సెట్టం111011 
ఇాన్గా ఖాగ్గా ఇ | 

ఇళళి గరం భళాం. ఇచను గాలా? 
జా ఇ ఖల ఇళ సారం, బాం భన్ ఆ౯ | 

క్రగంంగాలి ఇ ఇగ ఇస | 

బగారం పటి ధం ఇల ఫాగా ఇళ | 

ఇళ ఇళక్రగా-[భ భభి ధా ఇ ఇఇ గజి జగ గ 
కై ఇళ ఇగ ఇంగా? క్రి [గ ఇ గ ఇరా లల ₹ జాగ (1౫, కేళి, 
ఇక భం జ్ర) ఇ ఇం ఇం ఇగ ళ్లు? ఇఇ ఇ ఇ ఇ? గళ 
ఇరగ గ కి, ఇ గా ఈ భరణ కం ఈఫ్ ఇనా? ₹ గగ 
ఇని ఇళ ఇఇ ఇఇ? ఇంగా? ఇగ నగ్గా ఇజై్ర భం ఇస; ఇ ఇ 
ఇలా ఇ రాగ? భాగా! ఇల్లా | 

ఇగ ఫ చలా స భరి ఇ ఇ ఇం గరఖి ఇ ఇ 
ఈ కాగా ₹15 ఇ ఇల గా శి | 

చె గ ఈ-0111113613, 62రేలు, సంే14606, 6918001 
ం9౧20౧9- ౯001010315, 0160010236,  ౮౬ఉా201667-£6264లట3, 
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వఓం+022400లాక 6400020166, మ1ం0ంటం01ట. 
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1ట9ు  వ06041210,  సెశంం201021 204 1200110639 ౧4౧16, 
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ర్మ 
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కే09ట2006-48ల00, 23డరేలం150. 

గాః ఇ గష-3001-16600లా9, 01లే5 2064 ర00మిులాం121- 
€జళ611ల0, మ14ల20/ లాం టు పర110ం%౫,  మలంంలుం, ళా 
2060ల, ఉ౦౦డే-2000101+206, తం101005, గీరలురేల టం, పంక 
౦006 ౦01215, ం1ల53, వేంం0?1676 జూటంటు వంటంం!1 వెడ్డ54టం, 

ఆ౫1డేయ, (౦౪021156, సంంటుూలాకు  నేశ111100లుు వషం€02208లట3, 
(౬ కడ95ామ2/ల పింం+ా029, క2117297-ల106ట, న్6016= 
౪1ట, 2203121013. 

ఇఖ్ ఇ ₹ఇ--113601209, 272! ౮4962009, లుంటు ౮246- 

261, మేమం1+61-1660ల3, 2౯౦౧2169, ౮౦౫60600 లటు శీంళం15 296 

తీంటాలంంలు, ౧౦౧2౧10009, ౦౦13, 2406163536, 6౭16౮8 ఓ 

560006-0206, 01000108, 5ం0016-0216-9001-36]1లాక, 02653 
2కలరు సశ 6టాం035, సెడ!1యం!?లట, డిల21 26 సడ20య120041- 

"618, 6562100615, 566౪72 6463863. 

(ఇఇ ఇ ఈ స్వ0 పెంం6, [0౪01ల 6016న, *౪114లా3 
0 1076 36016 01? య20260 5860006, వేడ్ ఇ3101403 2064 పిం6ట, 

0 చట/-నేక్డ028610. 

ఇల ఇ గఇ-!46ేల గీశఠ్రలటు, ₹ం06 ౨10౪16ల0ు. 

గళ ఇ ఇ-0౦7లుం6ంటు, ష02రజుక్క వం0161211205. 50286- 
వక్ 2226ల 220 405102] 46016019, 6001821013, ఉగా298286ల1, 
10286-%660613. 

ఇభ ఇ భగి-0ల0, ౧1ల౫136, వెచం10ల5ల8 ౦000060664 
+*1టు 0115, శిల” 2%6 8౦౦6 31126003 2064 టలుటుట, ౧616- 
౧౪765, కెజ(00టాం, 70030013. 

వ! ళ్ ఇఅ-0౮౦00206ఆ, "ఆంటి, 06 ఏశంందా 2% 
శఉ3ళాం౧007, ఉంళం1089, 9000882009, ఆ3180102, 1050అ0+013, 
వరఉ6ంళా!ేడజ23. ేంద6ం-0621ల౫, 500౯ట-మిలి. 



ఇల ఇ 700 1064 20434114108 5060112600, 5ం1ల- 
టకం మెఆలాంపిలుం, 1164ల, 6006201408, త1164లాూ, ౮01016ట3, 
వేఆ![0లో%్క 6౦01210013, షేజారైల. 900600126003 81200146, 
వలి+లంగుంలు. 

క్త గ గేళాం0ండే మారుట, ట![ైంంగు. నెజ్2ం0200, 2166- 

చట 1214ల. 2114723. 

ఇఇ గ భళి 2021 ౮౬06210. 1270611ల3. తీరేళ2106 సగం టి 

0౪76186. కం0!ాక6606%. ఉంం040162106. ౨4౭00666. సేసండ[105. 

ఇళ ఇఇ భాంల అర గి ఇ ఖం ఇల్లై 0 ఇ క్లి ఇళ 
తే ఇభ గగ | ళా సగ ఇచాన ఇలా? పి | భాగ ఇ? ₹ 
ఇస ఇ ఇర్గాగళ శ ఇఇ | భాం ఇగ |! షా ఫం ఇఇ (౧ 
ఇగ ల్ల | 

షభ ఈ ₹1 

₹[ అ 1% గ 3గషల ఇ! 
(ఇజ్ర్శాగగా ఇలాగా) 

బాన ఇగ లా[ళనన గళ ఫి గా ఇ ఇరగ? కాగి అ 
ఇలా ఇగ ఇగ శి | ళా ఇఇ ఇళ ఇక్ ఇళ్ళ | 

ఇష ఇళళి, గల న ల, అణ ఇల 
ఇలాగా గ! ఇగ, 1171₹1 | 

ఇళళి భల్యాగ్ ఇ ఇగ్యా క్షి, శ లళా। కి, ఇ ఫి ఇరా 

ఇ₹(౫|| అభాభ్రి ళం ఇ పి! గ భి ఫరా ఇళ్రగాంగగా శీ | 
ఇ ౯4 (ఇ ఇయ భా క్లే! ఇం భగ గ ఇఇ? ఇ భగగా శే! 
ఇబ ఛణ్యా? ఇచా కి, కళ ఇల! ఇ ఇకా? ఖ్ ఇల 
ఇళ్ల ఇళ్ల ఇళ్ల వ్ భి ఇరా క్షి, ఇ గాగ గ భష కణ ఇ క్లే... 



శ 

ఇభ గళ ఇలా రాలి అం ఇరా! గం ఇఇ ₹జ్రాి? ఇగ ఇ ఇళ ఇ 
ఇట్టి ఇళ్లకి చరి ఇళ గ గ ఇ గా ఇఇ భా ఇల్లా |, ఇల 7 
ఖం గగా ఇగ గగ భైాగ గ ఇల ఇజ్యాంగ్ ఇళ్ల క్షి | గ్య ఇబ ఇ ఇ 

షాకి! ఇం బ్యాల ఇ జాగా క్యు వసి ప్రాం? భారా 
ఇల ఇబ గల ఫల ఇనా ఇరా? ? షరి ఇగ ఇ ఇ గి 
బాగాన ఇగ | 

ఇర్ష[గగఇళ్ళళ్ళ ఇర్రగగి: గభాళ్తా[: ₹గఇఇ: | 

అ షెళ్యావ్ర ఇల ఇలా ఇషు గారా! గ ఇభళగా | 

| ఇ ఇ15--ఇళ ఫె ఇగ ₹9 ఇల భల క్ల ఇ ₹షగా 
గం జాలి? | ఇ ళ్ళతా భంచి ఇళ! ఇబ బళ భి ₹ 
ఇ గగ శి, ఇ ౧౯౪ నగా ఇల్టాగ ఫి గజ ఇలా భర శి గాన్ ఇ 
ఇరగ రె భర! కే ఇళ! ఇ ఫె ఇషా గ భం ఫష్య ఇగ భ్రగే కీ | 

ఇర భి ఖాన్ ఇల ఫె ఇగ బళశ్షి! ఇగ? గ గజ 157 
ళ్ 5! ఫి ళా కఇరాణ! తా ఇళ ఖై ఇక | గర్టై ఇరగ 
ఇ₹ళర ల ఖ్ కి | ఇళ: గ ఇఇ భింళా బగ గాలా కే 
ఇఇ సఖ భి కి! ఇరిం ళం ఇల ఇరగ ఇగ భకక, అగ్గి గు 
ఇ బి ఇ సఖా ఇల్లీ భి ఇరా కళ ₹( ఇళళి ఖగ కి! గ 

ఇల్లి లాల్ నై కి | ఇలా ₹5? గారంగా ఇం లా ఇెళ్యాఖైి ఇల్ల 
ఇ₹జ్రిరఖ బ్ర క్షి! రఫి భగం ఇ ఇం ఇలా గా పై ఇసి శాగగా 
గాట్ల తర! | ఇ?ర్ర-గ/-ర ఫె అగి ఇ ఇబ ఇగ్యా ఇల్లి క్షి | ఇబ ఈ 
ఇఇ వ్ల ఇల్లీ బగ్ |! ఇళ ఇ ఇస్ ఇగ ఇ ఇగ ఇ₹[్లా। బ్రా 

ఇ₹4106 షి శ ఫి (లా భళ్ ఇ ఇం ఇల్లి ఇగ! కి! ఇళ్ల భా అగ 
ఇ రాగం ఇగ క్లే! గజి భి ఇఇ సత్తాని ఇంగా ఇళ కి తిం ఈ 
ఇకా ళా ఇ్యర్రిగిటై కి షరి కాళ గ భంగ బై 064 ఇ భా 
భా ఇల్లై | ఈగ ఇల్లీ ఇర భా కి | ఇఇ గారా? ఇ భాగా? 
నా ఇంగా క్షి | ఇ గరా? ఇ భష ఇట్లా” ఇల్లా | గ 
ఇళారా ఇ ఇళళి లగ క్షి | 



షం 

ఉేళగాళ--భాాణంా ఇణాం |! భి ఈ, ఇం కాగా 
తకం! భాగాన భాం ఖరి | ఈ ఇత ఇళ |! (ఇగ 
అల ఇళ ఇగ | ఇళంగళళంర | భళి: | ఇాాషాశాళ?: | 
ళఇరి భి | ఇ ఇజం | ఇగాణా కళలు | ఇఅాగార్యా | 
షా? ఇ్యాం | కళంక | ఇరా | చారణ ఇరా: | 
శ, ఇల ₹ాగాాలి, గాల | 

గారా కాం ఇ భాగా గా కి, స గా కాళి ఇ భి గాం 
ఇరా క్రి | గళ ఇటభ భాగా గి ళా | భా కి, సళ ఇ ఇగ 
ఖ్ జెళా ఇ గా ఇస ఫి గ ఇఇ ఇరా? బాగ్ | గూ గజ క 
జాగా వ్రాంణా భా కి, గక ఇ ఇనా ఇగగగా భఫాగా గని 

ఇగ కి! ఇఇ గా ళ్ళ ఇళ్ళ ఇల? ఇల్లై క్లే! ఇఇ అగి కలత ఇల 
ఇారషాంా ఇగ ఇరగ? ఇ ఇషం ఇగక ఇ ఇట్ట భళా! గాన్ ఇ 

ఇళ లభి ఇం గల్ల లగ | ఇనా గా ఇఇ గజి ఇ ఇళ క్షి ఇ 

ఇం ₹ గా లగ క్రి! ఇాక్రైట్రా-ఇగ్టైం ₹7 ఇభ సభల శి 
జల భగ క్షి ఇలా | ఇళ్చాళాారగ భ్ ఇ ఇం క్షి, ఇస ఇళ! 
ఇగ వాల! తా బగ | గాంగ గారా ఇ బై ఇళ్ల కి! ఖై 1 
శ ఇళ్ల కి, రాష బళళి ఫి ఇ ఖీ లా ఖైష క్లే ఇ శాం అ 
భగార ఇచ్చి ఇస టాం గం క్షి ఫి ళా లకి, ఇ క7 
లగ క్రగా ర ఇ భగ ఇక | 

అభం ఇాభాంగగ ఈ ఫి బార ఇరగ అర పే భగ? చేలా గా 
ఇళ్ల కి [్య్ట్ర ళళ ఇగ ఫె ఇర 055 లగ? శే ఇళ? గార అనా క్షి | 

ళ₹ఇ ఇఇ ఇలాగా లగ శి? కాచిన ఇలా ఇ ష్రంళాగళా 

ఇకార గాణ ఇల్ | రాగా తశ ని షి ఈ గగ 
ఇాశళాగాాల్యా || గళ ఖగ ఇఇ [ఇషా గ ఇలా భగాశ్లి | 
ఇంగా ఇగ కి గ్య ఇ0 ళా గణా కి, ఇసి ఇస గి 75 
గ్ రి తాం ఇళ ఇట్ల గళ ఇళ సాం అరా క్రి, ఇం పెళ అల 
భర ఇ ఇ భగ ఇంగా ఖై ప్ల, గళం భి ఇఇ ఇగ గ ఖిళి ఇల 



గళ్ళ 

ఇల్లి కి | రారా ఇ ఇంగా ఇల్ల కి | ఇర షార గ! ఇస క్షి గా 
ళం భాగా చ ట్ర కాం భగ పి! ఇ ఇర ఫి ఇళ గఇగేగగళ 
సెగ ఖరగళా సాం ఇరా ఇల్లా గరా, ఉగగఖ, గళ ఇరా, 
ఇచ్చా ఇగానా గాభ గభభాగ ఇగ! ఇలా ఇర్రగంగ గ భాగా గ 

భి జల? కి |! గాణ ఇదాాభాలైం గ ఇరగ ఇల్లి ఇష ఇళ్ల షం వైర 
శి | రారారా లగా ఇ ఇం ఇగ ఇ ఇగ ఇబ గ ఇ 
షె ఇగ గ తిల ఇరా గ లగ క్ఞైధ ఇల్లి ఇలాగ లగ క్లే | 

ఇ కారాక లి(5: భాగాల: | 
గాణ ఇకోాఖల: ఇల గాం ఖల | 

శ భఇళళాళరా ఇగైక్లి | చరా గా ణా ఇ భి గా భాగా 
గ కాగా ఇజ్ ఇ శి ఇబ ాళర గా ఇల్లి ఇళ్ల శి | షం ఇనా 
ఇష, గజి ఇబ్చ ఇగ ఆగ్గాళ ర ఇళ అగ ట్ర గ్య కల, కళా 
ఇగా లాగా గళ రబా లాగా ఇల్ల ఇళ్ళ ఇనా వగ కా భాగ ఇ 
ళఇ ఇంగా గ లై; ఇభ, జగ భగ ఇగ లి ఇ భళి ఇగ ₹1 
ఈం గలిగి చి శా లై క్షి, జాగ గ గలి ఇ చి ఇస 
గాట్ల ఇగ | ఇగార్ ఇ₹! ఇళ్ళకి ఇ ఇఇ గ అగా గరగ క్రి ఇ ఈ ఇగ 
ఇ ఖర ౪ ఇ ఫస గగ! ఇళ్ల ఇగళ ఇ ఇల్లి ఇఇ | 

ఇ ఇగ? గళం. ఇళ ఇళళి ఇర, 

ఇంగా బి ఇళ అాగగాగి భగ లలర్ళి ఇళ? ఇర్తాంఖి, ఇక? రాళ 
ఇంగ బై గరళం, అగి గంగాం ఇళ రాగాన్ని ఇళ్ళ ఇభ: 
ఇళారా? కళళ గారా ఇగ ఇగాగాగ్యా ల్ల ౧౫ | 

శ ఇ అగాాాాణంగ | ఆాషగా?ా | ఇగ ఇజం? గషాగా 
గం కాల ఇ భగ శి | ఇళ్ల గాన ఇఇ ఇగాగాం గగ ఇరా | 

ఇ ఇళారాింగంగఇ ఇరా స గాం గా కి (ఇ ఖా 
కి! ఈ ఇలా ఇ భళా పి నా గానా వ ఇంత్ భగ 
లం. ? 



వ 

కాగా ఇషా ఫి అణా జాచి ఇగ ఇ ఇక! న ఇబ భా? 
జాలి భాగ్ ।; ఇన బభాధయింార భ్ భాం ఇం బైటికి ఇల్ల 
ఇ? క్రి | ఇర! ఇం భిల్ల ఇంగా! ఖాసి ఇళ చి ఇ లై ఆ భగ 
ఇగ గజ ఫి ఇం ఇ ఇం భాధగా గ ఇ క్షి కాం తలా ఇరా 
భగ ఇరా భి ఇ ఇం భఖ ఇ ఇజ్ క్లే |, ఇ వగాళనాగి ఇళ! 
జా కాగ లగ | కాం క్ల ఇసి ఆల ఇట్టి లా! ఇన్! 
ఇర్రంళభింగ ఇచి ఇజ్యాల ఇ! ఇం క్షి | శెళాళి ఇల్లి శి భి గ 
ఇభ లల? కి గ ఇళ ఇగ క్షి గు ఇబ భంచి ఫి ఇ ఇల్లి | 
షరా భి శాక లజ ఇల్లా బైల కై గట్టి గ ఇ ఇల్లి | ఇనా 
చ ఇగ ఇ | ఇభ? కళళాషాళ్ల ఇ బళ గ భి భళి ఇగ? 
రణ ఇల్లి షా్యాగా భళి కి, బగా ళా లగ టళ్ ఫి గాం గా 
ఖం ఫలి కే, ఇలా ఇ? ఇ గా ఖ్ ల ఇగ? ఇ | 
ఇజ్ ఇగ లగ కాం ళా ఈసి ఇలా ఫి గారా ఇళ భి భం ఇల్లి ఇ 
ఇర | ఇగ ఇ ఇరా ఇ (14% ఇ బి ఇగ! ఇరా ఇల్లా ఖగ! 
కై; ఫాల ఇబ [4 ఇ ౮55 భగ కిం ఇ ఇభ కష్ కి | 
ఇళనాి కళ ఇజ్ ఇ ఇణగ! భి ఇళ్ల క్షి, ఖ్ కరర? జ్ఞైఇఖ గాగ్గగా 
ఈ ఇషం భల! ఇ క్షి | 

షాఇగ గి ఇ ఇ ఇగ ఇలా 

షషాళర | కాగాాగగానా | గర్యాగారఖ భల గి భాం ఇైళగీ 
అగగళి కార | భభాాభాం? | గాళ్లాతార |! ఇలాాగాగాలు | ర్రాళాషాళ్థగ 
ఇాఆ | ఇఖంంాం ఇం ఇ గా గాం క భాం ఇగ ఇగ క్లే | 
ఇర్ళా-ంం | ఇభారాగ[షార? | క్రళాశ్యార | గగాాళగాంర | 

ర ఇ ఇళ ఇగ 
1 6 580 18 ౪611 రయ1801%664 6 6150031601 1 0016 8&ల౧- 

67003. 2066, 00228020100048 ఉరు 206 2064. 252016. మషశలం6ే1 
26 8068048 10 అంగ), ౦0౧6 0 1 *ఇ010య, 2064 10064 01 

లం? 206 2820)8ంలుం06 ₹ళ జ్ఞైగగ గ, గి, భ్ ఇగ్గా ఇళారాగా 



ఇల్లి 

అణా భిా శి; గాంచి ఇ శి! ఇ భి భగ ఇ? 
ఇ ఇ ఇ! కి, బాగా చ రా వాం క్షి, భ్యాఫి ఇళ ₹ 

ఇం గాంశి ళా శి! భా ఖల? కి, ఉళళ[గగా ల శే! క్యా, 
ణా గాం కాం గ ఇళ లాం కాన్ గాలం భాసా! ఇళ ఇం 
ష్ ఇ జై ఖ్ భా 5 (4౧ ₹7 లగ? కి! 1 4066 

011646, 2220822006, ౪296 0 90260. ఈష బం ల ౯ ఇళ 
ఇ₹ళళా ఇచట ఇ ఇరా ఇ₹5), కం గ్ క్రై ఇలా ఇధి ఇఇ 
గా లా గి బా భక! ఇలా ₹7 లగ క్షి | 

ఇళ ఇ ఇ 

ఈ ఇ సల లాం 
క్రగాగ ఇగ భరణం గజి ఫె ఇళ ఇ ఇం ఇగగ ఇబ సళ! 

ఇ లగు ఇ ఇల్ ప్రి భళి భాగా భార గ ఇ బ్లా ఇభ ఇళ్ల క్షి | 

ఇఇ గాద్దాగానాళ్నా ఇర్రాంగ్య్షం (గాణ: ఇషాన్: | 
రగు ఇషా గాగ! ారాాాగాన్? (| 

ఇగ భాలంగాంర ఇ భాం గంగా ఫె ఇషక గ గరగ క్లి--- 
రాళ ఇక ఇరా ఇ ఇగ ఇిభాం [ఇ ఇళానా, కారం 6 ఇ ఇగ 

ఇగ | ఉళధా నరాల తిం శఇాణ్యా? ఇచి ఇష్టా? భాన్ క్లే | 
జగళాకాం టాం ఇర్టాం ఇళ శ్రి? బ్ర ఛల్ ఇగ | అలాల 
ఇగోషకగాన ఇ ఇం, ఇఇ భల శ్యాం భక కళళ గం 1%, ఖై 

ఇశ | కింగ్ ఖగా ఇలాగ. | 

ఇఫ్ ఇగ గ₹ ఇలు ఇల్ల ₹-ళ9 భక (ఇరా ఇళ! గొగ్యాఇగా 

ఇఖ్రాగ్ తళ) ఇబ ఇస్యగా ఇగ లభ గ జగ కి ఇ ఇల్లి ఇట్టి క్షి 
షె ఇగ గి ఫణ ఇఫ్ గి ని ఇళ ఇళ ఇల్లీ భి ఇంటి |! స ఇళ 
భళా ఖా ఇళ ఇళ బ్రా ఇ | లాచషు గజ షా భా 
ఇఇ రగ చ ర భఖ ఇజం 14 కి! భగ బెం గా 



వీ 

శ లగా గలభ్లిలి ఇళ ఇరన్ ఇల షగాణల్సి భగ ఇం అర 
ఇళషళాం లైలి కి! బా, ఇక్య్యాళ రా ఖై ఇ తత ఇళ ఇం, భరి 
ఫె ఇగ ఇ ఇ [భాగా వికి, ణ్యాా రా ఇఖ్రాచ గి ల్లగ 
తెగ ఇ ఇషా శాలి కాణగి ఇం ఖైిళి శి ఇగ భక్ భి కాళ 
ఇల కిం ఈలి కళ్ భళి కి | ఇని ఇనా ఇం అం భళా గాగ 
ళాల కో గాం లిం ఇ గాం ఇళ కళ్ళి ఇళ భి గళ! 
శే, ఇలా కరొంన్ష!్ ఇ గ స? ఖై భి లాం భిసాం ఇళ్ళ 
ఇళ్ల ఇళ భాగ్ ఇ ఇగ క్షి, గర్బ జ్యా ఇ కి (715 ఫె 14-104 
౪౯ ఫా ఇ 1౧ ఇయ క (ఇ గగ సి ఇఇ ళం గగ 
ఇగ! లగ ప్లై ఇక గ కల క్షి 

ఇిఖల--నం, గటి క్యా ఫి గాంచు చ| ఇచ్చా ఇలా గె 
ఇగళ ఇ | అభా కరా క్రఫె ఆగాగళ ఇ, ఇథి భ్రజఖ, భగ్గాఫి 
ఇళళి | ఇగ గగ లి గ ఇల్లి ఇనాం గా భం ఉం ఇభ ఇ! 
ఉగ శి, తిర లల ఇగ భై ఇ భా ఇస్ ఇగ భగ అష గెట ఇ 

అగా క్షి।! లగ ళ్ళి ఇల్లి ఖ్యాగాా ఇఇ క్లే |, ఇగ ఇక! భాం భైగ భి 
ఇ శ్రి | ఇల్లి గలి ( ఇ₹గగా ఇ బాగ ఇ భా ఇగ క్షి గా ఇల? 

ఫి గాంళ ఇ భాగా ఇల భంగం ₹ళరి ఇళ్ చాల్! ఆ ఇ 
౮|| కిణ ఇ! లారా భా? | కబ్చఫి గరిక ఇ ఇగా ఖ్రైిఖి 
ఇష షెళ్లర అం ఇచి ళం లగి శే! ఇల ఇ ఇళ ళ్ళ గగ భీ 
ఖం కి! ఆనా బళ ఫస్ ఇస ఇ బ్ర ఇర గా ఇం ఇట్ల ఇ 
లిగా శి | ఇ భళి ఇ బళళ ఇరగ గ ఇశ్రి ఇకా ఇళ! శ్రీ ఇ 
గార గళ గా ఇలా! శ్ర | భ్యా శాం ఇ ఇం ఇాల్లానా ఇ ఖా 
గై ఇషా ఇ గోగ్! ఇగ! ప్లే | 

గభ్యాగాారా ఇ ఇ ఇఇ భం కా? ల్ని శ ఇరా ఇఇ బిల 
కా భాం గర ఇ భాగ? భా! ఇఇ కి | గళ్ ఇ సళ 
గై గం కర ఇ ఇఇ లిగా కి |, గరా రాళ? కా గ ఇగ ఆస ఇళారి 
లగ లగా ఇ ఇ ఇళ్వాల ఇగ లైకా శి | 



ఇళ 

ఇఇ ఇ5--గరళ ఇ గళ ఇ ఇ భి ఇగ! క్షి, గా గాళ్చ ఖా భగ 
ఇగాళ ఇల్లి గింలా ఇల ఇ ₹7 ఇష ఖ్రైగ్తె వై | ఇర గగ గ 
ఇగ భగ శే, గారా ఫ గరం ౧౫ ఇళ ఇ ఇ₹7 ఇస భజ, ఇస 
జిల ఇరగ భగ క్షి-షాగ్ సం ఇళ ఇజళిక్షి, అ ఇళళి ఖై ఇ 
ఈం, ఇాాంఇాం ఇగ లకి భల ఇళ్లరిన్ భగ క్షి | 

ఇాజ్యా? ఇళాగాారగ ఇ ఇగ ఇగ క్షి | క్తి ఇస చ ఇల్లి 
గి నా లగ క భా కాళ ఫె ఇల్లు ఆ ఇ ఇ గాం 
బారా గన్ ఇ కి | ణా ఇ గాగ ఇగ? ఇగ 

ఇళిలార ఫె ఇల ఇన కళా ఇ ఖా గగ ఇం ఇకాగగ 

ఖ్ బాజా గిం ఇగాగాగా భి ళా లగ గ ఇ ఇళ్ళ ఇగ శి | 

ఇర్రిాా[న? ఇగ రైట్ ఇ ళ్ళ కరగ భం ఇగ 0 ళాల భాషా 
ఇం ఇల గాగ శగెళ్షి | 

క్రళభ-శ్ర్యళ ₹%స్యళం శో ఇసి లి? క్షీ | 

షె ఇగ ఇరళ 51 గగ లై ఇ ఇలా ఇంగా బ్రాల ఇళ 
ఇంగా ఇల కిం గానా లకక! శిల ఇల్లి వా! క ఆ|| 
ఇళళి ఇ 3, ఇం శల లె కి | 

ఇఅగాభగ--కళ (ఇఇ ంం ఇఫి భాం అలి ₹గాగ 
77 భాం ళం లె శి | 

ఇలాగచు షర ఇ క్ర ఇగ ఖం ఇళ్ళ ఇగ ₹గా్య ఇల్లి ఇ 

ఇర బా ఇ ఇక! ళా ఇగ ౧ లై క్షి! ఇగ 
గళ ఇం ఈల ౭ఇై ₹₹| క్షి | ఇన లక గ గం లా క్షి, లా 
ఈషా లశ శల ఇస భభగు గ ళా ఇల ఫి ఇ ఇరా షై 

శై, శం జా ఇ ఇఇ ఇల్లి ఇర లగా కి! కు ఇంళి ఇళ్ల ఇలా ఇనా 
భ్; ఇళ వాం భ్ ఇంకి కంర కాకి ఇఇ ఇన ఇని 
నం ఇనా భి భాగా ఛి అగా బలికి! ఇ భా? ఇాన్లా ళా 

ఫె ఇషా ఇ ఇ్యాళా గాం లై క్రి ఇఇ ఇళ్ల కి | 



ఇళ్ళ 

ఇభగాా వ్రాలి ఇ ళల ఇరగ షార్ బృభం తిల ఇసిజి. కలిగ 

లేకా శి! కలి భా ళల ళా ఖా లభ! స్యా ళ్ ఇట్ల స 
ఇ ఇ ఇట్ల 50 కి, ఇనా గ ఇల్లా లిఇాకి స రం ఇ 
ఇల ఇల్ల ఆ గబ ఇ ఇ భర్య ఖా ఇగ ్లి ఇ అలి 
ళ్ గాన్ | 

ఇఇళ--- ఇఇ! ఇళ ఇగళ్ గ ఇల్లి ఇఇ | ఇళ ఇరొం చి కా 
ఇ భంలాళి? గళ జా ళా కాగా ఇష కి! ఇగ, క, 
ఇగ ఇలా ఇ ర బ్రతి ళలంచి కణ) ఇరా ళా కిం ఇగ గ 
ఇళ ఇరా శి ఇళ తిం ళళం ఇళ శం ఇజ్ ఇగ చ బైల 
ఇరాని ఇళళి ఖై క్షి | 

ళ్ 
నే 

ఇభ ఇ ఇ! 

కాళ ఇ ఇ 
ఇ ఇనా ₹ళఖార ఇఇ భి ఇఫ్ అగా ఫి ఇలా ఇలా ఇ [గ 

కి, ఇ ఇళ గా ఇరిళి ఇ శి ఉగ ఇను ఇళ ఇ ఇలానా 
ఇల్ల కర ఇరా లాగ క్షి, గంటలు గగ ఇ ఇ ఇళ 
లలి కి గా శాస ఇ గరళ ఇ ఇాచారా ఇల కాశి సా 
ఇఇ ఇ లిగా శి, ఇనా ఇగ ఇల ఇళ క్ల తిం అగా శి 

గ ఈగ ఇంగ గి గాభఇ ఇళ ఇరా ఇచా శి సం భి భా 
ఇం ఇగ ఇరగ ఇ భల ఇ ఇభ భి భభ కి! ₹ 
ఇగ ఇలా? చళ్ళ అ ఇం గి కిస ళ్ళి ఇం ఇక భి భల్లా 
గె క్షి! భార ఇ? ఇళ్ల భల తగా: కాం ఇరా షర ఇభ ఇళిణ శి | 

కారా ఇభ ఇ ఇళ ఇ ఇలా ఇబ గా కి, ఇళ 
ఇ భం ఇళ్ల ఇణా భం ఇం చి భల కినకి! ఇం ఇ 
భై ఇిలి భం కళా లగా ఫి ఇచ ఇ ఇ ఫా కి | ఇఇ ఫే 
ఇంగా! ఫి ణా కాని గార భళి బై ఇళ భక్షి 



చి 

ఇకా షా కి ఇ్య్చి గ ఇ ఇనా ళా ఇం ఇంగ! కి! గ్య ఇ౯- 
ఇరా ₹5 ఇభ భగ ఇ ఇఇ ఇబ శి స బం కై ఇళ ₹ా లి 
ఇట్ట చళ్ళ ఇంగ ఇ ఇళ, ఇల ఇంగ ఇళ ఇగ ఇం ఇ్య్ళి జీ 
ఇళ ఇనా ₹౯5 ఇగ కి! భాగ్ ఇఇ ఇ ఇంగ? ఇ గన క్షి | 

శ భాం భగ లిం ₹శ్రి చి భాం లగి ఇ భాతి ఇఇ ఫ్యా క్షి 
ఈగల కళ్ రగ ఇ త్యాగ | ఇళ, కాం, ఇబ భగ జగ్ చి బ్యా ఇ ల 
ఇచ భళా భగ కి తిం కళ గ్య ఇ 3 ఇళ షాకి | గ 

ఇళళి గంగాం స అ ఇ బ్ర ళా గణ భాగా క్షి! భా భా 
ఇఖ్లి ఇ గా ఇ భంగ ఇవ గాంగ |! ఇట్ల భగ ఇగ గ ల్లి ఇ [౧|| 

ఇ శ్చళ ల్లగ ఫె: ఇఇ ఇ లృ ఇం భల క్లే | 

భాగా ఇ గ 

కళా గాళాల ఇ కగాగంగని ఇ: కళ గళ్ల | 
ని ఇారళాగ ఇ₹ఇళాాఖి త్రభణా? ఇం; 1 
ఇలాగ: క్రతు: ఆ4ణాణాగా్ని | 
ఇష అలాల బం గాణ షష || 

ఈ ళగా ఇల్ల భళా ఇఇ బైల్ శి! ఇగాని ల్లి బళా గళ, 
ఇగా ఇఇ కా ఇ షల ఇలాగ కళ భష బగ ఇగ ఇ 
ఇలా భాషగా ఇం, ఇరా భం భం గ ఇాళ్ళా త్రై క! ఇ, 
ఇ ఇగ ఇ చాలి చిం ఇరాన్ ఉభి ఇాణ్లి ఇషా? భగ కి | 

భగ గ ర లై ఇ ఇరగ నాగా ఇ ఇళ బ్రళాక్షి! గ్ల జల ఖి 

ఇఇ గ ఇల్లి కి | ఇళ్ల లా అగా ఇ ఇగ [ధ్ ఇగ ఇనా 
ఇ ఇ! ఇ ళం గ్యాశ్లి ఇ రష రం ₹గాళ లి ఇ గణా? క్షి | 
ఇగ 15 ఇ లై ఇ ఇగ ఇల ఇళ ఇ భై క్లి! ఆగ ౮|| ఇల్లి 
గ శిల లర! కి గ్ర 95 ౮౫ ఇల్లి ఇ ఇభ ఇళ ఇ ఖలీ కిక ఫం 
తాళ! కే! ఇఇ ఇళ ఇ ఖా బక్షి ₹ ఇరగ భా 
లక్షి, ఇగ ఇసళళా ఇళ్ల ఇం లగి ఇగ భశ | క ఇగ ఇ ఇగ 
ఇ ఇర్ధగా ఇా5 ఇగ! శి! ఇళ? ఇళ్ల ఇం సా, గబితిం ఇల్లా ఇఇ 
ఇ ఇ ణా ఇంగాాళ కి! ఇచ గాం తిం క్రళ? షి ఇలా 



ఇల 

ఇ ఇళ్ల రగా చ జా గారాకి, గ్య అభి గజి క్రాాగ ఇ్యా 
ఇభళ ఖ్రళా గగ ఇ రగా? ఇ ఇ౭ బ్రగ ఇళ కై) కాగా ఇళ 
ఇళ ఇజ్ కాం, ఇరా ఆరి లగా ఇ ఇఇ ఇఇ క్రి, ఆగ ల గ శ్రా 
ఇనా ఇ రం పష! గగ కి [ష్ ఇళ్ళ ఇబ్చి బాస, క్యా ళ్ళ ఇ 
భా గాంగ శ్రి గార్ రగా ఇ ఇళ్లు; ఆరగ గి తగి ఇ ఇగ 
ఇ రా ఇస్స్ కగాష్యా ఇ గిగా గ ఇగ! చి షా, గొాల్టా కాళి క్రైళ, క్యా, 
ఖగ ఇగ గారా భి ఇ5 అం ఇళ ఇన ఇళ ఇల చ ఇగ భి 
ఇగ శిత 711 శే | క గగ లై ళ్ళ భగ గా భి ఇ ఇగ క్షీ! 

ఆగ ౭ ఇ లభి ఇ భభి భార ఇఇ గ ఇగ ల్రైగా శ్లి | భాగ 
ళా ఇలా ఇఇ ఇల గా ఇ ఈగ ఇల్లి భా ఫి ఇళ గ్య 
ఇరా భళా కి, గఇ్రగ ఈర లి ఇ ఇళ్ళ ఇల్లి గాగ? ఇళ ఇం ఇగ 

గ గ్ల ఇగ | ఇద్చాా: గాల ₹1; రగ) భి ఇలాగా లగ కి త గా 

ఇళ ఇ ఇల్ ఇం గగ భగ క్షి! షస ఇ ఇ ₹ఇభళైం? ఇళ 
ఆ భఖ ఇ బారా గ భళా? ఇ ర భగ శి ఖం ఇ భి బళా గ 

ఇభినాఖ? గి ఇలాగా గ భి ఇంగా గ ఇజ్ కళ్ళా భాగ ఇగ్గాళి? | 

ఇళ్ల ఇన్గాగళ కాగా శి గానా కి, భళళగా ఇ గంజ్ ఇరా ₹ 

లగ ౫ ఇ గా ఇం ఆసగలా 27 లి శాంగ? క్షి! ఇ ₹ఇ7 
ఇ ఇగ జాగ్లాగా ఫి భ్యాాం భగ! శి, శా లంగా భాగ్ ల్లి ఇ 
ఇక గ భగ ఇరగ కి | ఇలా ఇస్ ఇ బిఇ గాగ ళా ఇ ఇ 
భళా క్రి, గ ఇగ భిభలరి ఇ ఇరా గారి శి! ఈ ఆంగ; 

౪౫ భై ఇ ఇషా ఇగ? ఇఇ ఖగ ఆచాిగళి కి! షా గ్ల తిల 

ఇగ రాఖి ఇ కాగా ఇ ఇషం భళి కి ఇగ ఇళ ఇ? బ్రైళ! 
కి, గ్య కళ పగ ఇ శఇాళారా ఇ ఖా భాగ గ ఇళ్ల ఇళ ఇగ 
గాాళ్లి। 

ఇళగాచఖంా-ళగ గాల ఫి కాణి 
ఇచా: ల జరగ్గా లగా: 

ఇ ఇఇ గతల శాల క్యా 
ఇగ ళ్యాన: కి చటళల: | 



షి 

ఇరా ఇళ ళా ఖ్రైగాక్షి, భజ ఫి [గాం బశ! భా గగ 

ఇ గఆలి ఇంగ క్లే! ఫాను గ ఆగాలా గొల్లి బై | ఇ ఇ ఇల ఇగ! 
ఇగ ఇట్ల ఇ | భా ఇగ? ఇగ క్లే! ఇగ ళా గ బ్యా ఇల్లై 
ఇళ షె గబ ఇర ఇ లభ 51, అగ భంగ ₹ళంగళ 

ఇరా ఇలా ఖగ శి, ఇగ, ఇ భంగం గ ఇల్ కే ఫె గా 
చ గాం లగ కి! గ్య రల త శ్రా న ఆగాలా శ్లళ! జ ఇగ 
ఇష ఇళళి కి | ఇఖి, ఇగాాభ భంగ ఇ ఇం ఇరు ఉజ్లాగ్ ఇ 

ఇభాలఖా ఫ్లి | ల ఇళ కా కాన బళ్లారి ఇల కి గాల క్రార ఇషాం 
అక్షి, భఖ చె ఇల్లి ఇం ఇషా ఇల? ఇ ఇంగ గారా క్ర! 
ఇం చభణి ఇల్లలగ! తిం ఇం ఇ చి ఇం ళా ఫె గగ 

ర్వా? ఇల్లు గ్గ | 

(₹ాళనాణాంఖళాంంకాాి కాం. ఇ ఉన ₹ 
ఇంగ | గ లగా ఇల్లి భఖ 4 ఇఇ చ కళిల ఖ్ ఇం జ్రైగెశ్షి। 
ఇగ ఆాాగగ ఇల్లి కంల | 14 ఇఇ గట అగా ఇ క్షి | ఇబ లాగా 
ఇభం ళం ఇగ! శి | గం ఇళ ఇ! ఇ ఇం? బగా ఇబ ఇకా! 

ఇ 51 క్లే, రఫి జాగ ఇ 9 భి ఫఇక్లి ళా కరం ఇ భార 
ఇరా ఖి శి! ఇషం ర షయం ఇక్ ఇభ భళా ఇ రాగాల గ 
ఇ రారా గై | 

భభగగగాంధాగా, గళాన్ని ఇరా ఇాషాగల ఇ భిభగా గ్య 
క్ర ఇళ ఇ శాలి ఇ ఇగిబగు ఇర, చళ్ళు ఇాగా గ 
కేళి ఇ ఇళ భగ శి! షం ఇగ గ ఇలం ఇరా ఫి భారా గుణా గ 
ఇళ్ళకి, ఇం రా! భం ళ్యా లాగ గల్లి ఇ ఇజ్రిర్తల లగి ఇ 

ఖాలీ గాం ఇళ ఇళ? ఇళ? | ఇల ఫె ఇన గ ఇళ్ల ఇర్దా్యళ్ ఇల్లీ 
గఇాాక్షి; భారి భంళో్య్భ చి ఇం క్రై ఇగ గ ఇష భక్షి | 
ఇనా గ ఇల్ల | 

అభాగ ఇగ గళి లాగ గ ల్లి ఇ భాం ఇం, 
అభం పగ ఇ భాగ ఇ అభి ఇం: బళా ఇ) ఇస ఇగ 



గం 

ఇ గారా ఇరా, ఇం ఇల్ బిల కగాగాలా బళా కి |! భగ 
ళల ఇ ళా ల్లి ఇ ఇిఇాభాఖు ఇంట్ జర భ్రసళాళా ఇం భగ 
ఇఇ ఆరాగా భి ఇద! ₹ళషెషాలా గళం భి ఇగ ఇళాిళా? ఖగ కి | 

గజి షర ఇగ ఇ లి ఇ ఇళ కారాటి ఇ లగా ఫి! ఇ గ; 
ఇభ్రగాి నా భాం గలం ఇ భంభం భం ఇంగ? గ్గ గ 
ఇఇ ఆలా ఖర కి; ౪౮7 ₹[ ఇ బ్ర ఇ గాగ చ భష ఇరాన్ 
ఇగ కిన ఇ ఇగ ఇ ళ₹ గాం ళా ఇగ కి! భన్ ₹గా ఇ 

ఇస్ ఇర్ళాళైలి గ ఇరా భా భళా కి! భాం ఇ 36 ఈల ₹ 
ఇళ ఇగ లా! ఇగ శి తం భగ ఇ గాలా? బళా క్లి |! ఇష 

గల కం లాగా ఇ రష కాగ ఇ ఇగ్గాషా ఇ ఇళళి ఇగ క్షి | 

ఇంగా సళ ఇ ఫెళ ఇల జాని షా ఇ భల 
ఇబ్చిగ గాలి, 10% || ఫి ఇళ ణ్యాగ, రాళ బళ గాల్యాక్షి | 
ఇళ్ళ ₹|గ్షా ఫె ఇ7 ఆళ్ల ఇ [గాం పి; ఇలాగ ఇ గా [గా ఇఇ 
ఇ [భా క్రి ఇళ్లిరళ్ గగ గ భి ఇనా ఇ భాగ కి! ఇరాన్ గగ 

అ్యాఖ ఇ ఫె క₹౯ 46 ఇజ్లి 7 గా గారి ఇచ్చి ఇ భష; 

గా కళా క్ర ఇ ళాషారా) కాళి ఇసూ ఇంన ఇగ భం ఇఖ్, 
ఇగ గ ళన గ ఇషు ఇగ గాంగ? శి, ఆ|| ఇ అగిలా ఖై ఇ ఇల్లి 

రంగి లా ఫె ఇస గ భాగ బళ శే! భల లా ఇ క ఇ 
ఇల గ ఇగ లగ! శి |! లగ భి గళ ఇంగ ఇ భగ 
ఇంజ కాళ్లి ఇట్ట ఇ! అభ లగా ఫి కళా ఇసి రాం ఈ 
ఇ ఇరగ ఇట్ల ఖం ఇగాక్లి | గాంళ్ళి ఇగ చ లగి ఫె భి కి 

ఇ ౧ ఇళ ఇబ కి తం షె బ్రళ ఇగ శి! ఈ ఇ ఇగ 
ఇన్నా ఖల గల భాగా ఫి లగా భభి బగ న్లి | ఇళ్ళ ఇళ భం ళిగా ప్లా 
ఇర్టర ఇగ ఇ గల ల్లి ఖగ కి ఇళ్ల ఇం భా ఇగ క్షి | ఇళ ఇ గగ 

అగా గ భై గ ఇళ్ల 0 ఇ ఫాల ఇగ! క్రి ఇఇ గలా? షత? 
చం గగ బా భు ఇటైస శం భై ఇస్ శారాను రగా 
అశ; ఇరా టిం భంభం ఇసి కల్యా ఫి గ ఫె ఇళ ఇం ఖ్ల 
బాస క్షీ |, ఇభ ళా ఇలా ఇ ఇస్యాగళి ఇల్లి జైళ్ల భా గ్య భా 



కర 

కాళీగా ఇళ భగం ఆశి కా ఇం తాకి కా కాం 
కాగ ఖి భాభా? బార ఇభషగా ఇభ కాగా క్షి | 

షె? ఇసాాఇాగళాా ఇ ఇల్ల ఇగ ఖిలా గ లగి ₹[ ఇ 
ఇచ ళ్ళ ఫా కింక | ఇ భా కళా? లిక్ కే! 
గ్య గా ఇ గారా ఇళాభాల్లా గ కళా ఇం ఇల, సలాం భా 
ఖర ఇఇ ఇళ గి ఇట్ల ఇ పి గ్య ఇళ గ ఆగాక ఇల్లి 
భా ఇ? గార త ఆ ఇల లగి భా భళి ఇళ లగ భే 
జి, ఇభ ఇగ ఇ ఇనా: ఇనా ఆిభిల ఇ ఇరా, ఇగ ఇ 

భళి శి గ్య ఇం ఇ గాగ ఇగ ఖిగా శ్లి, భాం భా ఖగ కి! ఇ 
తళ క భైషాక్షి, ఇం వా భటాగా ఇ ఇస ఖాస్ సి ఇచ్చి గా? ఇ 
ఈ ఇళ్ళ భి ఇళ ఇ క్షి! ఇ గా ఇ ఇ ఇ ₹1 
ఇభ? భగ కి! గంగా ఇ గ ₹ళళ్ కాణి భం ఇ ఇ 

ఇగాగ్ ఇ కళ్లగా ఇబ ఇగ కి! భాగా ఇ ఇ జార? ఫి 
కళళ ఇర! శి | ఇరా ఉంధి ళాగ ఇ ర ఇగ ఇ గె 
ఇగ? క్రి ఇగ గ ఇ ఇగ ఇ ఇగ భి భంఇల? కైల్ ఖగ కే | 

ఇగాలాగా ఇ ఇ 

కళళ ణాగి ఇర్రారాఇ్న ఇతాగ్యాా( గాణ? అంగి | 
శ ఖాణంా న ఖై భి ఇబ కా సి ఇచా ఇస తర కలా 
ఇళ క్యాల ఇ ఇరా ఇం శషళళా? లగ శి! ఇష ఇ ఇళ్ల ఇఇ 
షా ఇాతింళ్యాగగాళ ఇభ ఆగ కి! గాభ? లా ఇకా 
ఇన్నా క్యా ₹ ఇం భి గ కి ఇఇ ఇలాగా ఇల్లి గొ గాబా 
ఇగ కార్చ భం గా ఫి క భగ శి, అలాగా ఖై ఫ్యా అగ 
ఇగ ఇబ ఇం ఇసాాగా గ ఇగ! కి | 

కళా కనా కాలి రాట: కాళారాభైం అగా 
షిళ: క్రఫల: |! ఇఇ ఇ ఇచా! ఇలాగా? ఇల ఇ ఇఇ ఇళ 
ఇభ జ్ఞైఇచాి (| 



వ 

ఇగ! అం గి లగ ఇబ ఇళ ఇలా ఇ కాళ్ళా క్యూ ఖం [7 

౮; ఇ రాల భగం శి, ఇరా ఇళ ల్ ఇఇ ఇ ఇట్ల గాగ 

ఇ ఇళ లాగ గగ కి, రట? ఇబ ఇం కా, ఇసి అ 
గా (ఆ0ళ) ఇలా ఫి కళ ఇల్లీ గంగకి, రికా 
ఇజ్రళాళ్యాళ బగ ఇళ ఈ భల కి | గం గగన కఫా ఇ 
ఇఇ ఇగాళి లై ౯౯ భగ శి గా ₹ళ్ల్త ఇలాగా ఇ ఈష ఖై 

ఖా? ఇల్లి | షష గాధ ఇ ఇక భా ఫి కి నాన ఇరా ఆ? 

ఇళ్ల రా ఇస | ఇస్ భజ భగ కళ లాల భి కా ఇ ఇ 
ళ్ ఇగ ఫిళ్యాలగు ఇ గళ భాం ఇ లర భాగ్గాగా ఖం 
ఇగో ళా లల ఇళ ళాల్లా ఇభ ళ్ళ బగా భి ఇళ ఇలాగ 
శా గగ ఇ ఇ భం ఇ ఇ | ఇం ఇళణ్లారా ఇ రష ఇళ అగ 
౭ ఇం ఇళ భి లగా గస ఫి గ్ ఇగ ఇ 
(| ఇ గచ బగ ళ | ఇషా ళల గా ఇగ ఇదిగా శి! కై ఫు 
ఇజ్రి ఇళ భా ఇ ఇ భఖ. ₹గాలాగా భా క్లి |, ఇ భల ఇస గి ఇ 

బళ్ల (౮ ఆం ₹[1 ఇ గాంగ కి లగి గచ ఇల్ల; ఇబ ఇళ క్రి [1 

ఇబ ₹07 ఇ గబ కం ఇసు లా లి ఇ గాలా శి | కార్యాణి 7 ఫల 
ఇరగ కెళ! లగ! కే ఇళ ఇల జగాజళ, ఇరా ఇల ళ్ళ జ్ఞళ తాగ ల్లి ఇ 
బగా? క్షి | 

(గాంగ ళగగఇ ఇర గాళ్ ఇకాగగ ఇగ 
ఇన్! గాగ ఇ రష బళ్ళ పి ఇ ఇగ ఇగ ఖ్ ఇగ భగ! 
శై, షా గిగా లి ఇరగ ఇ; గజి 9 ఇళ గ కా ఇ! గాభ ఇర! ల్లి 

శి ళా ఇట్టి! ఇఇ ఇ ఇళ ఇఇ కటా ఇరగ ఇం భళి కి భా జ్యా? 
కి, ఖా షం ఇ ఇష ఇఇ ఇగ: ఇళళి గా ఇళ భి ఇల్ల | 

ఇజగాగగా--ఇగాణగగా ఇ? ఈ శ్ర ఇ ఇళ ఇరా వగళ్టా, ఇళ్ళ, 
ఇ₹ళ్ళగ్ధా గాగగ్గా కా కళా, ఇ అం ఇాగాా ఇంకి! ఇగ శిష్యా 
ఇం భళా భం ఇళ్ల చి భా గ్యాా ₹ఇఇ గాభరా! గా 
ఖం ళ్యా ₹| ఇ ఇళ్ళ బైగాక్షి, బం ఇ కళ్ళా ళు ఇ గాక్షగా 
లగా కి | కాం లిం బ్రా ఇ ₹0 గాళ్ గగ ఇ ఇల్లి గలా, ఇగ ఇళ్ళ 



షీ 

ఇశ్రా ఇఇ ఇగ ఇ భల ఇర గా ల్లి క్రి ఇలా బిగ గళ 
భఖ! ఇళ గొంగళి | 

ఇభణ--ళాగా ఇ ళల ఇ ఇ ఇష్టా ఆళాం క ఇర్టగ 
ఇంట ఇష భారాల, ఇరగ ఖం ఇగ ఇరగ ఇల ఇషా అగ క్షి | 
చెం షి ఇం చిక రుచ రష భి ళలి గాలా కి ఇలా ఇట్టి! 

గగ ఇజాళ--ఇగాంగా ఇ గంజాం ఇలా చా ఇం గో గ 
ల గ ఇనా ఇన ఖై క్లీం ఇగ ఇ? ఇళళి ఇల్ల లగ? | ఇద్యా 

ఘఫెఇా గ కక? ఇభ! ఇం! ఇాన్లై ఇళ ళ్ కాగా ఇట్టి ఇం ఇగ 
సా భళి అణ ఫ్ 5కి |, ఇళ ఇ ఇగ కాస్ ఫా ఇచి థా 
ఇద్ర గా ర ఇళ గళార ల ఇర న్ ఇగ క్షి ఇ గా శస 
ఇగ గరా ఇ భక్ ఇఇ ఇల్ బళ గాల శ ఇషా ఇళ ఇళ ఇకా 
భాం ళ్ళ ఇరా ఇ ఖా ఫాగ్ ₹55 క్రి | కళ్ళం ఇ లగి ల్ల గల్ల ఖా 

రె ఇ ఇ గాగ ఇల్లి! ఇక 7? ఇల క ఇ ఇం ఇగ క్షి, గళ 

ఇ ళల్లి గి ఇంగ శ్ ఇభ ఇ బళ ని, ఇగ గ్ ఇళ తాల గౌర 

ఇట్ట భై భంచి గట్రా?! ఇ ఇ బారా అభం ఇజ్ శ! 
ఇగ! క్షి! ఇఇ ఇళ ఇఖిషె ఇభ ఇళర కాం ల ఇగ శి, గిఖగి 
త్రళ్షగ ఇట్టి తం ఇ ఇళ భారా ఇ ఇం ఖగ కి | ఇగ ఇం? 
ల్ ళా ఇస్స్ ఇదర ఇభాాగు భగాాలి ₹ ₹2 చాళ్ళిగ్ ఇ లి ఇ 

భి ఇ ఇం? ₹0 భళి శి | బల్లా ఫి భా ఇళఫి ఇగ భి ఇం ఇగ్లె 
కి! ఇస ఇగ గ ఇ ఇ ఇగాాఖగా క్రైజ ఇ భం ఇ ఇల్లి [౯ 

ఇ₹౬ వ్ర ఇంగ ఇగ! సి | ఇగ? గిఇలి్ ఇ? ఇషా ఇట్టి ఖం ఇఇ | 

ఇంగ ఇల్ గి? ఇ ఇల్లి ఇగ గిం ఇష జాగ? ఇగ క్షి! ఇ ఇ 
ఇర్యాఫ ఇళ ఇ గాంగ? కేళి షర ఇ ఇళ గాం ఇగ ఇ సళ్ళా ఖై ఇగ 

కి | గా? ఇ కాల ఇల్ల ఇ | భగ భి ఇంగ కర ఇల్లీ 
రష్ గ క ళ్లత ఇ గ గళగ ఇక, ఇలా గా తం కళ? 
ఇళ కి ఇ తగి ఇం భి కాణి శరా ఇాళ్లా లకి! భాగా 
అాఫ గాల్లో ఇరా ఇ గాం లకి! ఇబ కాళ భి ఇళ్ల 
వ్యా? శోభా ఇం ఫి ఇగ ఇగ భం ఇఇ ఇ ఇభ ఇళ్ల క్షి | 



షా 

కరా భి కం తగ ఇ ఇై్లి ఇగ భాం! ఖగ క్షి! ఇగ గ కి 
ర్ధచి బగా ఇం ఇాఖళ! క్రి భగ! ఇల్లి ఇగ? | ఆం భి ఇ ఇగ ఇ 
ఇబ ఇ లాగా గి ఇగ ల్లి! ఇగా శిఖ లాటి గ ఇప్ ఇంగ 
"శై; భగ లై భి ఇస ఇంగ ఇద్యా ఇం ఇళళి ఇబ్యాళి గ ఇగ క్రి 
కళ ఇళ గిరిప్ గాలి కి | 

ఇగ ఇ గ్య ర ఇ కళా ఇ రల ఇ ఇళ క (1౯ 
ఇగాగ! శ్రి గాం ఇచ్ ఖాన గ భల్లా భగ క్రి! ఇస ఇ ఇఖ్ర్య్ధాళ్లునా ఇగ 
ఇభ ఇగ? | ఇ ఇషం భం ఇక్ ఇగ బరకి, ఫా ఇ ఇగ 
గా శి; ఇ ళా? ఇట్టి వాష్ ఇ ఇర ఇ ఇళ ఖా క్షి 
లాగా భ్ గళ భార్ భళి శి ₹గజ్లిల భ్ ఇట్టి | 

ఇగాణగా ఇ రభాభాకు కణ కిం భళా ₹1₹ ఇ ఖై ఇ ఇకా 
ఇర భి కాగి భగ కి! గళ ఇగ ఇ ఇన్ ఇ 5 కిగ్షా! 

ఇలాగా! కి | ఇ ఆ|| ఇ షా (ఇల తిం క్యా 511; ఇళ లై ఇబ 
ఇరగ తృ ఇ బ్ర భాం గా ఇం? కి తృళ ఫి (లా ఇగ స కళ! 
ఇగ ఇంగ? ప్రి భాగా చా ఇళళి భై ఇ! ఇగ? ప్ల భం లాగా గ ఇరగ 
ఇగ ఇం కి, ఇంగా ఇగ భష ఇ ఇ? థై ఖి, 
గార ఇం ఇ ఇగ ఫా ఇ? ఇ జా భంగ న్లీ |! భాగ జ్య? గారా 

జార ఇరా ఫి నా ఫట ఇం ఇ నా ఇళ్ళ క ఇలా 
ఇళళి భి ఇగ ఇగ! శి | ణ్యాఖా? ₹౫ ఇ భగ ఇ శబైళ్ బ్ర 

ర ఖాళి గ భగ ఇ భళి ఇళ ₹ ఇల్లై ₹₹5! | 

ఇష ఇలాగా ఫ భష గాన ఇళ ఇళ, ఇ ఇ్యాల్ ఇ 
బా కాగ ల్ల కి ఇ భా కళ ఫె ఇళ తిం ఇఇ బగా ఇరా 
ఇగ ఇ శి ఇగరా? ఇ ఇఇ ఇభగాగ లై ఇగ క్షి, ఇసి ఇగ్యెష 
ఇం భా భగ కి, ఆగం ఇళ భి ఇగ కి, భా కా ఇష 

ఇశ్రా ఇఇ ఇశ్రా భి ఇ ₹19 త్రాగి గిం ఇల ఇల్లా, ₹౪ ఇ 
ఇషా ఇళ ఇగ ఇగ? లలి కి, ఇగ? ఇక ఇల భగ! అ్యా ళల? 

ఖగ ఇసి ఇల్ బ్రైట్ | ఇషా, క్యా ఇళ ఖ్రళా త ఖై భం ఇచా 



షి 

వ భోగ బం ఇ భా ఇన్ టి తిం షా ఇం కషి అం ఇరగ ₹1 
ఇళ రాగా చ ఖ్ర గిం భన భా ఇ ర కణాల గ లై ఇ ఇఇ ఇగ 
ఇయ శాఖ భా భళా శి! ఇళ్ళ శభ భంభం | క్యా ఇగ 
ఇగ క్షి! ఫె కా ళాల క్రి! ఇర్యాబైణల్ ఇల్లి లర | ఇగ 

ఇఇ గం! ఇళ కాం? ఇలా ఇల్లి ఇస్! ఇ ఇగ! ఇట్ల, ఇగ 
బలి కి! అగా ఇ ఇల్లి భష, ఇళ గ గాగ ఇల్లీ వై; గళ 
ఇ₹ళంఫ ళం చృభి ళ ఖా ఇం ఇళ ఇం ళల శి! ఇ భా! 
ఇళ ఫి ఇంక ఇగ భారా? ఇళగ వ్ల | ఇగ భం ఇఖల భాగా ఫె భాగ 
ఇ ఇజ్ల భళా గభగ! గి ౪₹1ఇ; శి జభ ఇం ఇగ ఇగ భం గ్ల 
ఇగ కి గం ల వ శాఖ? ఇ ఇరా శి, ఇ గ ఇజ్ ఇగ 
ఇ ళఇల ఇల ఇం భి గాగ ఇ ఇళ లెక ₹? కర భ్ 
ఇళ ఇళ ఈగ ఇం ఇ ఈ భగ? క్షి | 

ఇగ బృం ఇల్లి భై ఇచి ఇళ జ భా ఖగ క్ర గాలి ర ₹0 
గాం ఇళ్ల! బ్రైష్ |, ఇలాగా ఫి ఇ గాం ఇగణగగ చి ఇగాఫ ఇా్యా క్షి 

ఇచి ఇ ౪07 గాలి శి | ఇల్ ఇని బళ ఇ ఇళ్ల భగక్షి! ఇళ 
ఆగగాళానా షరి బ్రళళ ఇ ఇకా గా గర్చై [1 7 గాలా ఇ ఇ 
[ఇర షా ఇట్ల ఇగాగ? | షరి కళళ ఇళ్ళ క్షి--- 

ర్గి ౦ ళ్ళ, అయ 

స రి [న 
ల రొ 

భభ రిన ఇ క(4) ) 
స్క 

ఇ ర్వాళ క్ 

ఎ ఇ ఇగ వ. టప య 

ఇాళా కాక్ ఇిలగగ ఇళ కాలా 3 గరఖా శ ఇం ఇగాఖ? 4. ఇ 
ఇంషాళిలళ ని | ఇాగా ఇరగ ఈ ళం గా | కాగా షష | ఇరా 
ఇగ ఇలాగ (ఇభ ఇస్టం సెకను ్రళాళ్యం ఇళ్ళ వస). లల్ల 
ఇష గొల్ల! కలగ? | ఇగ ఫి గాచి ఇళ? ₹ళ56 క్రి | ఇర్యాబ్లిలి ఇల్లీ | 



వీళ్ళ 

ఇళర ఫి భి ఇం ఇగ 6) కి! గా ఇల్ల ₹ ఇల గగ ఇఖ5 ఇ 
ఖానా ఇల్లి ళ్ | భాం ఫి. ఇషాన్ భి జ్రైళల గ ఖ్ఞళ లా క్షి లం 
ఇాణాగ ఇ అఇ్యాబ్ష ఇ భా ఇస్ కి! ఆస్ గాగ ఇ షార్ ఇళ ల్ల 
భళి గర్ ఖ్ ఇ ఇగ ఇట్టి లి! ఇ చకార భనం ఫె ఇష? ₹7 
గచ ఇళ ట్రై ఇ బళ గరా ఇళ్ళ |, ఇగ ఇల లగా ఇ అల 
ఇషాన్ కాగా ఇల ఇ! ఇళ్ల భా గలాణా ఇవా! ₹ | కై భత్యాల, 
కఠ ఈలి ఇగ ఇ వ్యకి ₹6 భఇళాసా ఇగ అం ఇనాం ఇల చేసా జేసె 
ఇంక గగ ఇ ఇ ఇల్ ఫె రా ా్ ఇం గలాగాల. ఇ భష షి 
ఇరా ళా | ఇగ ఇ గగళ ఇంగా? ఇర ఇ | ఇన్ ఇళ 
ఇట్ల గళ ళ్ళ | చకా గ భా ఇం ఇగ ఇ గాగ ఇ | ఇజ్ 
ఇ ఇగ! ఇ ఇఇ షస లా ఈష ఇ [భాస ఇఇ ఇగ ఫి గి ఇళ ఇగ! 
₹| ణ్యాభళ గాగ ఇళ ళ్ భగ ఇంగ ళ్ళ, ఛ్ ఇన్నా 
శ ఇగ ఇళ్ల ఇళ జై ళ్ గర్చ్రళళ భళి? ఇట్టిళా, ఇగ లగ 
ఇలా గ భళి గింళిల ఫి గా ఇస సరా ₹ భాం ఇళషనె ఖై క్షి 

గగ | ఇ గ 

ఇళిగ4-క్యల బ్రళశచభుం కాగిన ఇ ఇష ఆగి | ఇ 
ఇర, జరగ గ గళ ఇజ్రా భారళా ళా ఇగ భగ ఇగ ఖగ! శీ | 

ఇషా రిాాళల ఇం ఇగ? రాళ 
ర్రాఇాగళ్ళ: ఇళ భాతాణ? లచద్తాన: భట్య్యా: ్తాంళాగఇల్రైలి 
ఇగలి కగగఖగలి 1 ఇళళి ఇ గాగ గగాగ? ఇ గ ఇాణాగ!ళ, 

లాగాలి? ఇ ఇషా ఇగ ఉళళగా బర ఇ? ఈం ఇబ!లగ ఇర్ధగ 
గగ? ఇళ భారాల! ఖైగ క్లే | 

గాళాాంళభ?ళ-ఇగం [గ ఇళ: ఇగ గఇగలరళ- 
అ: | ఇళ్ల గశాఖగ్యాపి్ ఇం ఇఇ గ ఇఇరాఖ ఇగ? క్షి | 

క్షశ్షగాగళిరిళ?ం--1 ఇగ లక్ష | ఇళ రశ ఇళ ఇళ్ల ఇ 
గా ఇగ? క్షీ | 



షే 

ఇంగా ఇకగిఇం అరగాగా గళ్ళ భల భాభా, 
ఇం ఆగ ఇ ఇ, ఇళ ఉట ఇళ భి ఇర ఇ జ్ఞా, 
కాసి కాగా భం ఇం లగా కి; ఇ ఇల్లా స ఖల్ క్షి | ఇక్ 
ఇళ్ళళ ఇ ఇళ ఇగ! ఇల్ల లగ? (ర్ట ఇజ్టి ఇగ తశ ఫె ఇ కళగా 
ఇగ ల్లి | 

ఇరా గిల గాణ, 0౫ త ఇళ ఇ ఇళ్ళు గిగా 
ఇగ గ భై ఇళ ళా? | ఇం ఇ ఇ [ఇ ఇ ఇర గ ఈల 
ఇకా భై ఇషా ల్లి | 

ఇఇ ఇరాభార ఫి ఇగ ని ఇళ రజి ళ్ళ ఇరా ల్లి ఇఇ క్లే | భకగా, 
ఇాగాషాగా కచళాగ రానాను ఇజ్రాగాా కార ఇరా అసగాగాగ. గ₹% 
గాగ బాజ్ గ్ ఇళ్ళ ఇ ఇళ ఇకషోక్టా ఇ బళ ఇ ఇషం ఇగ 
ఇళ ఇ ఇగళి భగ ఇం ఫలా ఇ ఇళ ఇష ఇ ఇగ 
ఇగ క్రి | ఇగ ఇగ, ఇరా ఇబ గిం ఇచి ఇళ అగ్గి గి 
ఇ గాలా క్లే, ఇ ఇళ క గి ఇ (షా భాం గలా క్లి 
ఇాాాంగంంిగ ఇ! ఇం ఇళ్ళ గ కాలం ఇ భళా లగి ఇగ ఇ అ 
జార ఇ ఫి ళా ఇ ఇఇ! ఇగ కి, ళ్ ఇగ ఇ గల్ల, భా బ్ర7 
గ ఇచ ఇ ఇళ ఇధి ఇగాంగా ఇల్లి ఖగ? | 

ఇళ్షాగాంధలి భల ఇ ఇళ కళ ₹[1 ఇ క్షి | 

గషగాాగ ఇ ఇగ తం భగ శైగ ఇ ఇళ లగి ₹గాఫిశ్లే, ఇఇ 
రభ ₹[[ ఫళ్షి | 

ఇం? భర ఇ క్రై ఇళ కళ ₹1ఇ ఫి భ్లిశ్షి | 

ఇ ఇచదాళ-రగగ ఇగ ఇష షా ఇఇ రిల ఇ కై? 
ర ఇ రర ఇరా ఇ ఇం ఇ అలగి ఇగ ఇగాగాాళా. ఇళ 

బ్ ఇ గాం గగ సిం శం! లగ కే |! ఇగ కళ గా 
ఇ ఖై ఇ ఇగ గళం, ఇశగాగా ఇస గిం గాభాాభిి ఇళ 
మ. ॥ 



షల 

ఇసి ఇగ ఇ ఇగ శిలా షా ఆం ఇరా ఇటా కి 
కాళ ఇల గల్లా ఇళ బగా గలి ఇళ ఇల్ ఇనా ఇగ 
గ ఇగాళా భాభ ఇ ఖా ఇ ఇఇ ఇళ భా ఫి ఆగం ఇ 
ఇఖల ర ఇ ఇబ లి ఇగ జనా బస క్ల, ఇగ గ భోగాల 
బళా శి; భఫెళచాా గా గి భగ ఇగాక్షి, గ్య కాళి ళ్ళు 
ఇళ లి ఇ జభ ఇనాం కగగారి ఇలా ఇ వాల గ ఇగ 

ఇ క్షీ | 

ఇఇ ఖ లారా ఇరగ గ భాగ్ ఇ ఇ ఇభ గాణ ఖి 

ఇగ ఫి గాభ ఇసి బ్రాల చె ఇనా ఇ ళ్ళి ళా ఇరా 
గాంచి ఇ నా ఇషాన్ ఇళగ లాజ్ ఇ ఇగ 1 ₹7 ₹ఇ 
ఇళ్ష్ఞల క. అభగారగా? ఇ కళ్ళ గ గాం ఇ రజి రగా ఇష 
ళా | జాగ్ ఇగాగళటి ఫి ఇలా? కం భాష ఇ ఫి ఇఇ గజ 
ఫై ఇఇ గంగ భి ఇగ! గ భళా ఇ ళషళా, ఇ ఇఇ అగ్గి 
౯ ఫె ర ఖ ఇం భగ భి ళం భతి గాలా ప్లే ఇగళిణైా శి 
ఇగ భగ! కీ | 

కళ్ ₹గ ఇ ₹ఇ ఇళ భళి ఖ్ గారా భగ క్షి! ₹ ఇ ఇఇచ 
ఇగ గ ₹గ5 గరా లలి కే ₹ఇ౭ గగ లి పి, గాగ ఫి ఇరా 
భక! గళ ఇళ్టఖాగ? | ఇఇ ఇాక్లల్ల శ భి ఇశి ఇక ఇ ఇళ 
లి ఇట్టి ఇళ? | ఇ ఇ (| ఇట్ల ఈగ | భి కళ ఇళళి ఖగ 
సి ఆంగ్ ఇ! లలి ణా ఫి ఇగ ఖలి ఇ క్రగశి ఇళ్ళ క్షి | 
ఇలా? ఇట్ల భి గ ఇఇ ఇఇ ఇభ ఇంగా ఇగ క్లి, ఇర ఇ గాగ 
గారా శి! గాభ రగ గ గిల్లి ఇష్ ఇళ్ల ఫి ఇఇ ఇల్లి ఇగ 
ఇగ ఇ ఇగ ఇఇ ఇం ఫి ఇళ గ గాల ఈగ బైళ! క్షి? 
గరేగాణగా ఇ క్ ₹14 ఇ గల్ల లి గ ఇ ఇబ ఇస? భ్లి ఇ? 
లకి, ఇక చ ఇఇ ళా ఇ ఇట్ బైల్, ఇ రా భి ఖ 
ఇళ ఇగ గి ఖా ఇర ఇట్ల 75 | ఇ ఇ ఇ ఇని ఇ ఫి కి 
ఇ ఇ ఈ | ఆగం ఇ ఈ లి ఇ ఇల్లా బై ఇల్లి ! 



వళ్ళి 

ఇస్ర ఇ ఇ; గగ 
కేళిగాళ-బ్లని ఇషా కశరల్ల: ఇం కళల ఆగి! ఇళ 

ఇ గాం భి క్రి షానా కిల ఇ ఇల్లి భరి ఇ భళా కి | 
ఇషా గాలరి ఇల గగ ఇభ ఇ బ్యా 

తి భాగాలు! ఇరగ ఇ ₹05 ఇగ: ఇఇ ఇజ్షాంగా 
ఇరాన్ 051 1౯4 | 

గాాణగంాాాంా-ర్తోగ్ ఇళళి [ఇనా ఇగ ఇక్చ్రభగ ఇగ 1 
₹జ్రై భష ఇళ్ళ ఫి ఇ ఇగ ళం గ కార! గా ఇళ్ళ? క్లే | 

ఇరగ త్ర ఇల్లి ఫ్ | ఇ కాళ? ఇళ ఇ గా 
చళ్ళ కం క్యాా లెగ్ కి! ఇగ శేళి ఇ 5 లగ క్షి | 

ఇశళలా-గరళ ఇళళి ఇ కళ ఇట్టైళి లా ఖ్ ఇ 5 గగ 
ఇ౯ లికి! ఇళ గా ఇ ఇ ఇభ భకర ల్ కి; ౯ 

ఇళ శ్చ భక కి | 

ఇ ఇఇాల-భసాం ఫి గాగ ఇరా ఇష ఇగ ఇభ 
ఇఇఖ్ ఇం ఇ ఇని కీ | బళ ఇట, బరా ఇ భా, ఇబ్రగ్ ఇరగ ఇట్ల, 
ఇల? లల ఇట్టి గర ఇం ఇం ఇ భి ఇగ! ఇధి ఇట్ట, 
ఇ బచన్ ఇళళి, ఇజం గ భళి, గ ఇ కలి ఇంగ 
కాగల భాగాల కల! ఫి ఇ0 ఇం ఇఇ ఇ కానాల భల, 
ఇఇబ్రి ఉజాగర ఇ. తగ్గ ఇ కాగాణ ఇ ఆలా లా? చ ఇళ ఇరా భ 

ఈ, ఇ, గ్ర గా? ₹బ్రళగల్లైిఖ శి గాలా కి! షా అగి 

ఇట్ స ఖై ఇ ఇసి ౪౮|| లై ఇ భి సాానళి రల గొల క్షి | 

గాంగ ఇ ఇ--షచిఖి భగ భి ఇగ గ ఈష 

ఖైళి ఇబ షం ళ ఇళ ఇంగ ఇంజ క ఇం? శి ఇబ ఇళ కాళ గ ఇళ్ళ 
ఇగ | ఇ ఇగ ఇగ ఇబ ఇళ ఇరా ఫి గా కాణి ఇళ కాశి ఇగ 
ఇల్ బం! స గా భం ఇం ఇ కా? ల ఇగ పి గం ఇని 
ఇఇ వ్ల ఇబ బై ఇఇ భం సి సనగ? ఇ ఇ ఇళ ఇ 



ళం 

గా ఇల్లీ ఇం ఇగ | ఇళ ఫి ఇళ గా భాగా రాళ క్య్చా 
బం గి భాగ గబ ఇ గాలా కి, ఇళ్ల ఇ ఇగ ఇగ ఇ 74 
ఇబ ఇర ఫె చి ఇష ఇళ ఇఇ ళల ఇ ౮ భై ఇల్ల గగ 
ఇ జాం ఇళ కి! ₹ళం! ఫె గా గజ ఇ ఇళ ఇ శ ₹ 

శి, ఇ! గగ ర ఇళ గల్ల ఇగ ఇగ కఠ కళ ఇల్లి ఇ! 
ఇళాంగా షి గార ఫి ఇల్లై శై! ఇష ళ ఇ ఇ ఇళిళాం జజ, సళళ 
ఇషా గా? ఇం గక | ఫె ఇఇ ఇళ గ భగ, భా ఇగ ఇగ, 
ల చిం ఇల ఇగష చ ఇనా కి! ఇరాని కళా ఇగ ఇళ్లలో భై ₹౭ 
ఖై ఇన్ భి! ఇట య ఇ రాం ఇ ఇగ ఇల్ల ఇం ఇస | 

షె? ఇన్దగళా-[3 ఇ; ఇ ఇగ్లా కి ఇ ర గ ఇగ గ ల్లగా 

సి ఇ! ఇళ గాం ఇరగ కి | ఇసి భగం కె ఇగ గిలి ఇ 

ఇళాగా ఇ ఇగ! ₹| గగ ఇ గరా ఇగ! క్షి | కార్యాణి ఈ ₹|5) క్షి | 
ఇాఇగగా ఇర్ధర గభలగు ఇ భగ క్షి గర ఇం చ ఇషశారం ఇజ్ గ్ 

ఇరగ ల [౧|| ఇగ క్షి! ఇ గా ఇళ ఫె కిరి గి ఇం బి ₹జల 
ఇల శి! ౧౪౪ ల్లి భం ఇ₹గ5 ఇ ఇగ? ఇల్లి బైల | చభారి భాగా? 
శి, ఇర ఫ ఇల ఇ ఇ ఇబ కళా భాం గాగ కి గాం ₹రారళ్ 
ఇ గల ఇఇ లగ! కై! ఇగ ఇళ ఇగ ఇట్ల ఇ గరగ గ బ్ర ఇగ 
శి, ఇబ ఈ) ఇ కళల ₹ ఇ₹౭ళ్ట్రళ కాం ఇ కి! ఇరా గగ గి అగ 
ఇంటి ఖగ! శి క్ష లగ వగైరా భర శి, పగ ఇన్ [4 
ఇట్ల తగ! | బంగి ఇ శేష బంాంళి ఇళ ఇరా కళ ఇ ఫి 

ఇగ ఇఇిళ ఇళ ఇళ! గల భక్షి, గ ఖాలి కాగ ఇగ్గాక్లే | 

ఇష ఈయ ళా కాళ ళ రం లగి భి బ్యా ఇగ క్షి! ఇగ ఇలా 
ఇల్ ఆ|| ఇం (కాశ్షి ఇ ఇఫ్ గళ ఫె ఇట్టి క్ల, ఇళ ఇల ఇగరా, 

ఇడా ర్ట ఇగ ₹17 ఇట్ల భ్ ₹ఇఇ ల్లి ఇషా క్లే! ఇళ ఇట్లిఖ్లైి ఖ 

ఇగ [లె ల్లీ | 

ఇళ ఇ ఇన్ కం! ఫె గగ ఇరా గ ఇ శే; ఇగ్గాగ 
భారాల ఇళ్ల గగ ఇజ్ ఇళ్ళలా గ కళళ ఇటాాగా ఇ బజార్ భి 
కశగాణ? గ కళ్ళా? భగ! కి 6! 47 లగ కే | 



౪% 

ఇఇ అగా ఇ ₹|| 

శళిగాళంం ₹ఇంఖష ఇఇఇళుళ: కి గస? | 
ఇరా ఇ ఇగ కజఖరా? ఇ గగ భం ఇషా? భాగాల? ఖగ క్షి | 

గం? లాకఇణ! [11 గగ్యాన్తోణన ఇఇఫ్ ; ఇ7 
ళం ఇ భగ గ ఇ బ్యా ఇళాగా కి | 

అచభాఖ?-గాగాగచం ఫి కళగాగి * ఇగ ఇగ! 
ఖిఇగ ఇష: ఇగ త్ర ఇకా? కాదాాళగ[ గఇల4ి 
ఇఇభగ! క్రచిగ! || ఇగ గ జజ ఫా క్రి | కరా ఇ ఇ ఇగ ఇ? 
కి, ఇగ ఇ రా బ్రశి, భఖ 97 ల శి! ఇఫె ఇ 

ఇ 5కి! గం భా ₹ైఇ ఇం గళ లగ కి | శు భగ ఇగ 
క్రి భల జరి్ ఇళళి ₹5! క్షి | 

ఇఇ్నాగిగనాగాట్రగా ఇగ ఇరా బక ఇళ్ళ గగ కిం ఇగ 
ఇ ఇ గగ ఇగష? ల ఖగ క్షి | 

ఇహా-ాంంరగు శి గా ₹గాలి ఇ భళి ళా ఇల భళి | 

ఇరగ ఇ ఖై ఇ ఇష భాగం తిం భగం లగెక్షి! ఇబ బర ఇ? 
గాళ్ ఇల్లి ఇఇ ఇగ బ్రళా గజి ఇ గి ఇంగా ఖై గ ఇగ ఇ ఇగ 
శి, ఇం భం లగా ఇ ఇం ఇబ క్షి |, షా ఇగ ఇళ ఇంగా ఫి | 

షా ఇజాంాషగ్రగన గకరాభార్యా ఇలా ఇరా ఇళ ఇ ఖగ ₹ 
శం ఇర? ఇ ఇళ ఇల్లి |! ఇ ఇళ రజి కళారంగ ఇ ల ఇ గలా 
శి, ఇరగ ఇ ఇళ ₹ కఠ కళ గగ ఖై గా క్షి! కరం 
ఇర గల కళ్ల ఇళ్ల ఇ5 ఇళ్ళ కళని గగ ఇగ గో గ గాల 
వి ఇర ఇర, ఇం ఇరు ఇషు బలా బళగా బగా ఇరగ ఇళ 
కళ్ళా ఇలా వల ఇగ గగ ఇ గాలా శ్రి | ఇంగ భం. ఇ ఇగ 

జల్లా క్రి ఇళ! ఇర్యషచ ₹0ఇ ఇళ ఇఖగ క్షి | భాగాన గాళ్ళు కళ అగ 
జగ్ ₹1 ఫె గగ ఇ లిఖ 75055 క్రి | 

షరా ఇసాళా-ంఇా ఇరా గ షా గజి జ్యా ఇ రగ ₹1 
ఇ ఇ గా ఇ₹గాలాగా? ల్ లగ! కి | ష్ గలి ఇ 5 గాళ్యాల 



ఇ 

ఇన్లీ బెల | గాగ బి త ఇళ భళి శ శా ఇళళి ఇం ఇ కి! 
ఇశ్రళి ఇళ ఇ? ఇ ఇగ భి ఇభ్టి గా, ఇ ఇగ ఫె ఇ 
ఇం తళా కి! సా కా క్ట భాల్లం శ కష భాం కాగా? భగ 
కి, భళా బై ఇఇ బలి కి; ఇఆనిలా, ఇ ఇషా కాళి, 
శి ఇళ బిర కి! ౯ భా రాన చ ఇలా ఇల కాళీ కి! కాగ, 
ఖాళా వఖాం ఇన్స్ కాఖ అం ళిగా ఇ గ ఆాళాం ఇరగ భల్లా ఇళర 
ఫె వృక్యాళ భంగం ఇ ఇళ! భగ! కి! వధంగ ఇగ ఇగ క్షి! 
ఇగ లగ కి తంబి భక్షి, కిం ఇ గాక, గార్లా, క్ర 
ఖం క్రైళ ఇ గగన్ షి వభగఖా ఇకా శేరి ఇని ₹ 
ఇగ్షాగ భషశ్లి, ఇలాగా ఇ రగ ఇంగా ఇ ఖై ఇ కో 
ఇగ క్షి, కాళ భాగ లగి శి! తం ఇ భా భళి కి భార 
ఖా భం భగ కి; ఇసి భ్ ఇల్లి భి! ఇళ ఇ ఇకా 
ఇళళా చాక ఇగఖి ఇగ ఇఇ భ్రగా ఇళళి ఇ పగ భగ 
ఇగకాలెగ కి! ఇప కా గ్ గ ఇం లలి క్లిగ భళి భీ ఇభ | 
ఇగ భగ లగ గ భి ళా? భం ఇసి | భగ ₹ా ఇష 
ఇషా? చ గ ఇం ఇర! ₹శ్లి, “భాగా చ గళ కళ ఇ ఇ 
బళ కళ భా భం ఇలు ఇగ ఇళ్ల ఇ గంగా క్షి | 

ఇర ఇగ్గా ఇ 1౯ 
ఈ1ళళళఖ? లిగా భల ఇసి. గాణంగ్య్యగ- 

ఇర ఇగ లి | కళాగ్యా భళి ఇనా ఇ ఇ [౧ 
ఇగ భగ? ఇలా? | ఛబ్రిభాచాా ఇగ క్షి! అగా భగ ఇ 
ఇలాగా ఇగ క్షి! ₹| ఫి ళా ఇ ళ్చష భక్షి, ఇర ఇ ఖాలి 
ఇగాఖల ఇళ్ల లగా కి! ఇలా స ఇం లాటి, ఇళ్టాగ్ ౯0 

జాణ భళి), భగ గానా జ భారం శి ఇకా భైళ క్షి | 

ఇంగ. ఇఇళాభఇగిళంగగళళళన ఇల ఇగఇ[[? ఇల్లీ | 
ఇన షా? ఇక్ అలి? ఇ | ఇరా? భం క్ల 
ఇక్టగ భళి భగ! క్షి | ఇంగా కా భం ఇనాం రాళ గ? ఇ 
జాఖారి భళి! కే | 
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గంణాంళళంంఇణసి ఫి ఇ చళ్ళ గగ ఇ ఇల భళా క్షి! 
ఇచ ఇ గ ళృళ గారా ఇ ఇ ఖై క్షి | 

భాగా కాగా గళం గారగ కాగ ఇ: కా (ళల? 
ఇ ఇగ? ఇ బృ ఇసళాళ! భై? క్షి | 

ఇలాగా ఖల ఇట్టి ఇ | కాళ్ల లి ఇ ఇర తం 
ఇళ భరాింా లర కి, కాం ళం? ఇ ఖై ఇ ఇళరాత గళ, 
గాం ఇంగ ఇరాాాాాటైగి కి బళా ఫి ర్యా భం కిల ఇభ 
గ భగ, గారా చి ళం ళ్ళ భైసి శి, ఇం దగగ భల 

ఇగ ఇగ ఇన భం భగ గ భా ఇ ళం బగ ని! భళి గ ఇ 
ఇళళి కి! ఇం రి ఇ భా ఫె గా గంగా ఆగ కళ భం 

ఇం ఫి ఇ ₹గాళళ, ఇక్ ఇళ ఇటలా ఇని ఇషా? క్షి | 

ఇ సళళ భాగంగా ఇంళగు భాగా ఇగ ఇగ ఇ 
గాం ఇగం ఇ గాం భా? శ్ర భళా ₹ళళి, ఇకా ఇ, 
చా తిం కళగా ఇ ఇరు ఇబ్రా్ళళ! చ ఇళ ఇగ కే, బ్రా ఫ 
ఇాఖ ఫ ఇళ్ళగరార్త్రళం 5 భకస ఇ ఇల గ | ఇ ౫ 
ఇ ణంగా ఇబ గా క్షి, ఇళ) ఇ గా కం గా ఇ 
ఛి భా గళం ఇయం వగ ఇగగాా-(క్రరా ఇ₹గగా ఇ) 
ఇకలే 5 భాషాలా, గాణ ఇ గా ఇయు 
షా బాలం భారి భగచాళి ఇ ఇ ఇళ క ఇగ ఇ 
గాాాక్షి రాఖి ఖై ఇ రాం లగి 7|| ఇ గాలా క్షి | 

ఇళ ఇస్గాఇ--బ గ కళ ₹| గలిగి ఇల్ తగా 
ఇళ్లు ఇళ ఇసలం కళ్ కా గ కాళు కెబి ఇగ ల 
భాం రల ఇన్యల గ ఇళ ఇషా? లగ కి |! ౯౧౫ ఇ ఇఇ ఇగ 
ఇకార భగ! కి! గళ గ బస కి 7 గాన్ కనా ఇల్లీ 
ఇర, భ్యాఖ? ఇభ వా కి! గా చల్లగ భి కాగా ఖా? భళి క్షి 

ఇం ఇల్లీ ఇ₹| ఇర లి ఇం ఇఇ ఇ ఆరా పి శా? 
ఇభ ఇగ! కి! ఇ భంళి కాగల భి షభ ఖని కి | ఇ 
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చోర్ ఇ ఇ భాన్లు గ ఇల ఇల కలగ? శి | ఇట్టి శి అగ్గి 7 
శశి గ గరి గ భాభల ఇట్ట ఫల?! భళా భళల భాగా ఇ చెర! 

శి, ఇ 0 ఇ క్యా ఇ గా కి ఇ ల ఇళ ఇల్! ఇగ 
శే! ఇం ఖి బాలా ఇళ భి శా భార ఇళ శి, ఇలగం ఇగ ₹ 
ఇరశ్రభలా కళగా ఉఖం లగ శి ళా గా ఇ గ భగ 
ఇణ్గ భి గాగ ఫె భాం ఇ ఇళ ఈష తగ ఇసక! ఇరా భళి 

ఇరగ ల్లగ క్షి | 

ఇరా అగ ఇ || 
చళ్ల? ఇ.-లగితైళ ఇసి గాలి ఖ ఇచి ఇళ: గాలి! 

ఇ [రంల ఇరా ఇరగ బళ్ళు జల భగ క్షి | 

ఇగఇాళఇలాత్రాగగాంంల ఇ. అగా ₹ ఇక! 
త్రళగగగి ఇళ: ఇల: |! ₹ంాగరిలి ఇ[ళిళ్ ఇ ఇల: ఇరా 
ఇగగళి(: 1: కరగ: | ఆగి ఇలా, క్రజ్ 7 భళలం ఇ 
ఇ్యా్లి ఇ ఇష ఇల్ ఇరా ఇరాణగ ఇ ఇరగ లజ ఇ ఇరగ అల, 
ఇ ఇ రగ భళా ఫా ఆంగ్ల ఇ గా జి ఇ ఇరాం 
ఇగ భగ కి | 

గళ ళం ళా గఇటిళరనని ఇ ఇం ఇళభగాగళ ఇగగి: | 
ఇంగా ఖు గజ షం ఇ ఇళ గ ఇఇ కారి ఇగ ఇ భగ ఇంగా క్షి | 

ఇషా శ ఇ ఇగాాగాఇర క్ఞైజేలా, ఇరా భళా ల! అల 
ఇగ గ ఇ సాలా లగ శీ! ఇసి ఇగ క? భళి కి | 

ఇంగ ళ్ ఇసి శా? భం ఇ ఇం ఫి 
ఇళ 5 ఈ కం ఇజెళరి ఇ ఇధాగగగ చ ఇలా కి; గ్య 
ఇర్ధగగ భళి భళా ఇంఅింఇనణ ఇల్లై భలం క్షి 

శి షఇంా-బాం ఇగ కారణా ఇ అగ ఫి ళ్ళ ఫి క 
ఇంకా ఇల్లై క్లి, ఇం గాభ ఇని బి షం గై ఇనాం ఇ ఈ 
ఇళ ప గాలరి లి |! తగా ఫి ఇగ ఈ చ కం ఇట్టా ఖర 
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శై ళా ఇగ టై భా ఇ భా జ్ ఇగ బైల్ | బ్రాని భారా 7 
ఇభ ఇాంం్రి? ఇఇ ఇల్లీ ఇషా? | ఇల భధ?ంరభి ఇష భాం ఖ్ల ఇలా 
గా ఖాషెన్టే | 

షె ఇళ్ళిఇఇ-.- గగ గజి గళ్ళగా రాం భింఖ్ళా ఇ బ్ర ఇ కాళి 
ఇభ గా? ఇ కగ భాగా కి! భణ భా ఇం గాగ ఇగ క్షి | 
కేసి ₹ ఇగ గానా ఇర కి | ఇరా గ గళ ఇగ ళా 
ఇగ ఇళళి? కి! ₹ఇగా ఇ ఇళ ఇర్తాా ల్ల ఇల్లి భట! షా 

ఇఖభిం క్యాళా ఇ ఇ ఇబ రష ఖ్రళి ఇభ జాజి భక్! ఇఇ 

ణల ఇషం ఇగ్యా ఇ భగ కి, ఇ ఇళ? ఇళ్లే | 

గజల్ ఇట్ల ఇళ్ల? | ఇళ: గ్గ ఇ ఇరా ఇళ భష ఖగ శి 

అఖిల ఇ ఇగ ఇల్ల భగ! | ₹ళ6 భం లాంగ్ ఇర ఇరగ? ఇషా! ల 

వి, ఇ ఇగ ఇల లగ శి, ల భి ఇషా? భగ ఖగ ఇ ఇ 

ఇళ్ల భగ ఇం లా? ఇరా ళా ని! వగా లగా క్ల! ఇరగ (౯ 
గాం శి లంళక ఇ ఖై ఇగ? శి, ఇళ ఇళ ఇస ఇంగా శి, ఇగ 
ఇగాగా [| భగ కి । భగ భై! ఇగ బ్రా కే! ఇగ ఇగ ఇగ 

శి! ల రా ఇ ఇనాం ఇకా ఇలా అం ఇ ఇ ఇళ్ల గ ల్లి 

గ ఇగ 5 ఇంగా కి | దగగర ఇ ₹ ఇగ ఇస గ 
ఇగాభళ 5 క్రి, భళా ఇరా ఇరా క్ల! ఇళ్ళ ఇగ తం ఇఇ 
ఇళ్ల రగా ఖై గ ఈల ₹ భాగా ఇ? ఇషా వై ఫే |! ఇల్లం ఇ? ఇల 
ఫె ఇభ లి భగ ప్లే, ఇళళి ఇ భిషజ ఫ్లా ఇన ఇళగ క్లే | 

ఇాగ్గాగా ఫి కషి ఖ ఇ ళా ఇ ఇగాణు ఇళ ఇ ఇంకి! ₹గ 
ఇభ ఇగ! భళి క్షి! ఇళ తిం ఇగగా గ ఇళ ఖాలి భళా బళ క్షి | 

ఇళ్ల కగాగా ఇరా భి ర్చ భగ ఫి ఇగ ఇగ ఇ భి ఇఇ ఇళళి 

ఇళ కి! ఇష బరా గం ఈం ల భళి కి |! ల ఇ ఇళ 

ఇభ | గాం? ౩౫ ఇజం వరి ప్లే గిల ఇళ ఇనా భా ఇస్టాాషా 
ఖ్! శీ |! ₹ 6) ఫి గా ఇగాన్దా లిం నఖిల 0 గగ ఇగగళి ఇగ 
ఇగ సళ బళ కి! ఇ ఇళ బ్రాస్ ఇఖ్యా[ ఇ భగం కళ్యణ! 
ఇగ ఇ ఇళాభ ఇదా గ ఇరగ శే, గాగలి్ భి ఇగ ఇసి ₹17 ల్లి ౯ 
ఇం ఇ కి! ఇజం ఇఇ, ఇష ఇ ళ్ళభం ఖగ భాష్ అగ ఇ 
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ఇల బి5 ₹5౮ అష ఇ గాజా! ఇ ఇఇ! ఇ భళి కి! అలి గారి 
ఇగ ఇగ రం ఫె ఇలా గ్ లా న. గళ ఫి ఇగ 
ఇగ ఇగ్గాఫ కిం బ్రనోభగ ఇని కి కాం ఆ భి కగళ[ి ఇరా క్షి | 
ఇగ భలం ఇఇ గా ఫి ఇంగ ఇ ఇగ భగ ఇర ఇళ, 
ఇ ఇలా భక్షి, ఇష గాల ఇ భల కి! ఇాగాల్లీ్ ౯|| 
గాభ వ్ర భా ఇ అగా ఇక ఇ ఇభ జ్ఞఖ॥గ లీ 
కి | ఇం భగెళి ఇగ్గా భి ఇఇ లై ఇ ఇంణసిం క 
తె క్షి | షర ఇసాా ఇఇ క్రిగాషా గబ ళ్యా భి గబ ఇ 
కరా ఇ ఇగ ఇరా! ఇం గారి ఇల్ శభ గ భా ఇర కి కొ 

ఇగ ౯5 భర ఇం ఇళగ0 ౮7 కి! ఇఇ ర ఇ ఇ; కార ఇళ 
ఖగిక్షి | ఇగ భగ ఫి ళా ఇస్లాం ఖ్ ఇరా శి ఇళ క్షి! 
ఇగ ఫి ఇళ ఆఫ ఇళ్ల ఇ 5కి! ఇళ్ల ఇ ఇన ఇగ 

ఇగ భగ! క్లే! బగా భాగా ఖం ఇజ్ కగాాం్ తిం భగ ఇట్ ఈ 
చఖాళ్యాఫి ళం ఇ ఇళ గ ఇష ₹ గిభరీ ఖాత ఇంగ క్షి ఇగ 
ఇళ ఇల ఇగ క్షి! ఇఇ లగ ఫి గ ఇభ రగ గ బై? 
ఇల కి! అగ ఖి క్షా ఉఇం-ళ్ళంిగ బైళిక్టి! ఇఇ 

ఇగ ఇంగ ఇఇ భైగ ఇ క ఇర భాట్ ఇరా? ఇగ ఇల్లి బగ! | 
ఇళ ₹గ గ ఇగ ఇగ లిం లగి గ ఇ భష భైళ్ళక్షి! ఇంక 
ఇళ ఫె ఇళ గ్ ఇగా బ్రైళ ల్లి | 

ఇంగ గాగ ఇభ గగ 

కళాగళ-గాగారగ: ఇంభ్రిళిళ ఇగగఇణ ఇ అగి గా జాకి | 
ళం క ఇరా ష్ గా ఇఇ ఇళర్తాల ఖర కి | 

ఇ(చేళాఖ౯--(ఇగ0ఇ[నం ఇఇళంంాళిళ: (శల ఇళగానిళ 
ఇష్ లాల: | ఇభళఇ్థాంళం ఇబ గాం గై 
బ్రశల భళి ఇళ || ఇం గాసి సా ఇ గాగ, ఇళ ఇళ, 
భళా ఇషా భారా? కళగా ఇళ ఇారిల భా ఇగాఖాని గళ్ ఇ? 
గళ గీతి కశ ఇల ఇఇైషళా, ఇఇళి ఇషళిల ఖర క్షి | 
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(భగ ఇ్ర సాగా ఇ అగిాగాంర! భు | 
ఇాళ్ళఫి ఇచ ఇచి ల భి ఇళ్ళు భారంగా! క్లే | 

ఇభగగ..గగగా గ ళ్ళిష దగా ఇగ ఇన సా ఇగ క్షి | 

ఇరగ ఇలాగ క్షే భం కళ భగ కి | 
ఇ భగ ఇ ఇగ ఇ ఆగని బక్షి జా భి బ్లు 

గి భల ఖై గ ఇభ చర్యా భి ఇళాళ్యా ఖ్రెళ క్లే | 

షె (ఇఇ లంంగా అగా ఇ గాగ: ఇగ అగా ఇగ? కి ఇళ 
ఇ₹ళఖ ఇళ షా టే గలా క్షి ఇళ ఇగ ఇలభణగి భా? ఖిక్షి | 
చి ఇంా సళ గజి. ఇబృ ళల గాగ శి, బాషా ర్త? బాం కళ గ 
ఇగాగ్లా కి, ఆగ 7 ఇ ఇంగ: ఇం ఇం గొళాక్లి 
ఇలాగా ఇ? ఇగ ఇరా గ ఇల్లి 5, జల ఇ? గా? 

ఇగ భగ ₹₹5 కి | 

షర ఇస్షఇఇాాగ్యాా ఇభ ఇర్బ కం లగా ఇఇ [౮ ఇ ఇషా 
ఇళ! గళ్య్యా భె కి | ఇ, గగ ఇళ ళా ఖై ఇల క్షి, ఇ 
ఇ ఇ చభాలిగా భగారి గ ఇలా భల క్యా లలి కి! కాళ 
ఇచ ళా లభి ఇం ఇ ఇంగా ఇగ ఇ ఇం ఇ ఇగ భి ళా భల 
శ్రి ఇం్యా బిర గా? లగి ఫి కాం ఇ ఇగ కెసి కి | ఆగి ఇల భళి 
శి, స గాం భం ఇరిల ఇ ఇళళి బలికి, కళ లగు ఫి ఇ ఇ 

| టటఫి గణా (భి ఇళ గర ఫి గి ఇ ఇర్గ భాగా ఇర్గ 
ఖ షష ఇజ్తాంగగా ఇంకి ఇ గాం ఇగిక్షి! ఇంగా ఇ శి ఇ 
ఖా ఇబ బన్యాఖగగ! క్రీ గ కలగా ఇ ఈ లగ్గిఫి ఇళ బ్యా 
ఇరగ! కి! ఇ గ గ ఇల? గ 05 భళి శి! ఈషా ల్లి ఇగ 
ఇంఫి ఇఇ! ఇళ లగా భగ క్షి! ఇ గగ 1౦ ఇఇ ఫి 17 ఖి 
శ్రి; లగ రగా ఫి రష గ ఇ ఇరగ లలి కి! కళ ₹15 ఇ గఇాళ్వా? 
ఇగాఖైర కి! ఇ ఇగ్యా గ భారిగా ఇం భళి ఖగ కి! రా భ్ 
గా బెల కి! శ్రాంభరిళ భగ! | ఇ గళ ఫి భారా ఇగ 117 ఇల్లి 
ఇగ ఇర ఇ ఇఇ ఇల గల్లి ఇగ భం ఇనా గ ఇళ్ల భగ! | 



ళల 

వగ గళాగా ఇ గ₹ఇ 

తళగఇంాంగళల ఇంగ భాగ అ: ! (౧ 
అ బా! క భాస! భి కగగాం ఇరాల! ఖగ క్షి | 

ఇళళి ౯1 --ఇబ1ఇా ఇళ శస క్రళళళగ్షాణగగీ 
ఇఇషస్యాణగు ! ఇంగ లభ భె ఆదాల. ఇర్టిగాంగాన? 
భళాగిళ। శ్రర: | ఇల ళాల ఫెళ ఖాత్రి కళ భర ఇల! 
ఇ₹| జర భాసెగా, చాల తం ఇళ్ళాగ ఇ ఇరా ఇజం ఇ గ, 
ఇళ గ గళ్ల ఇర్టగ ఇళ భళా ఇలా? కం ఇళ లగ కి | 

గాలం భాంంగ్యా ఫె ళం ఇ ఇళ షె భళగాగ అం ఇగ 
శా భగగ! క్షి | 

గగన (66, ఇళ ఇళగఇగా ఇగ! ఇ బృళ స ఇళ 
భగ క్షి 

ఇంగా ఇషాగాంి వళి ఉళాలాాగ. ఇగ గ ఇంద 
ఇంాగగ్ ఇ ల్లి ఇ ఇగ (ఇషా) ఇదా? ఇఇ కి | 

షర ఇస్యాఇాచ!ై గళ గగ కళ కిల బళ ఇ ఇగ ఈ 
ఇళ ఇళ్ల ఇ! షస ఇ ఇక ఇభ ₹ఇళి ఇర్ళా లై ఇగ కి ఇ ఇసి 
₹| ఇ ఇఇ ల | ఇర్యా ఇల్లి జ్ ఇ భయ ఇ 5! ఇన, ఇగ 
ఇలు ల శ ఇల్లి, ఇఇ ఇల్లై సళ భి ఇ గళ ఇఇ ఇ భీ 

ఇఇ లగ కి | ఇళ ఇ ఇం ఇంటి గ ఇగ? శి | గగ సా! 

ఖగ లగ కి! ఇగ! కళ ఇరగ ఇగ బైల కి |! ఇళ ఇ ఇ ఇళిభ 
ఇగ లగే! కి! ఇ ఇగ గాభ ఇ ఇఇ ఇట్టి బర, బగ్ ఫె 

ఇగ ల్లగా ఇఇ శ్రి! ఇగ: ఇ అలగా శి లగి ఫి ఇగ ఇ ఇగ ఇ 
ఇగ ఇం ఇగ క్లే | ౪ ఇం గళాణై గ ఇరగ అం ఇగ ఫె ఇళ ఇరగ 
ఇబ్గా భి ఇ క్షి; ఇళ్ళ ఇ గ ఇఇ ఈ గి ఇగ భి ఇ ఇాగ్యా 

ఇ ఖషఖ భన ఇ ళాణం ఇల? |! ఇళ ఇగ ఇ ఇకనీ లాగ 
ఇ ఇఇ? ఇల్లా ఇగ గరగ ఇళ ఇట్టి! జ స గారా 
ఇ? ఇళ్ల భి?! భాం గ్య ఇ ₹6 ₹₹0 ఇ ఇ ఇ భాగా 



శర 

₹5| భగ? కి |! ళ్ గలా ఇ లా ఇం శ్రర శ ఇల్లా ₹₹61 
క్షి, ఇబ్య ప ళసళి ఇళ క ఇషా లికి! ఇఇ గ శ్ర లి కి 
ర ఇగ్యా గ ఇభ, భోగ కృళా శరం ఇసి చ జిళ భగ! గా గాం? 
ఇంకి; గ్య, కా ₹ఇఖ్టా ఇ ఇగ రజ భి భి గాం శి ₹1 
గళాగాఖి భగ! క్లే! ఇసు బా భం ళన గె బై ఇ ఇలా ఇగ ఇ 
ఇగళగా భా ఇ ఇభ బగా సి | బాషా ఇరా భంగం గ లై గొ 
ఇరు ఇ 7 గగ కానా ఇ ఇఇ ఇగ క్షి! షా గ్ల భగ కర 
ఇ భి గ గగ! ఇ ఇ ఇలా భైభం ఇగ భగ కి! ఇ రగ ఇ 
₹₹ కళ ఇ కళ ₹5 ఇగ! శీ | 

ఇళ ఆ|| ఇ గగ 
కళిగాగ--ఇష. అభ ౧౭ భళళాాలి ఇళ్యాగాగగా 

/7ళ్రలు |! కసం ఇగ ఇ? ఛా గం గగాగాా భగగగాగా ఇళ్ళ, 
ఇగ కేగి? ఇళ ల శి | 

ఆ4ఇళఖ₹--ఇగగ్యాఇగగలి భగాన్ని ఇబ్చింణ ఇృళగాగ్ధాకగాగగ 
ఇ7నగ్యాగిరాగషగాల | ఇళ్రిలళ్ళళ్యాఖళ! ఇాళసంళార[ ఇాంగగరగ[్లాగ: | 
ఇభ ఇ ఇళ || ఇగ ఇళ్ళు భళి భషగాగు భగాళి భల 
గాజా భళా ఇ గని ₹౫| కేగి ఇభ లా శం ₹గ6 ఇ గ 
ఇగ ఖగ కే | 

గాళంగళళ--షఇగకాగి ఇగ: | ఇగ ఫె గళ 19 
ఇ ఇ ఇ ఇగ లగ క్లే | 

ఇఇగాగాగా--లగాగా ఇిళఇాగా గి ఇనా గగ్యాన్సా ఇకా ₹ధ్యా 

ఇలాగ భగం కరే లగ కే | 

చెం ఇళ్ళాళాళంా అ ఇ గగ షష ఇభ గజి జ్యా, 
ఇగ గగ ఇ భై ఇ ఆళ్ళ కళా ఇగ ఇ ఇభారి ఇగ? గ 
₹ ఇరా? కా గ ఇగా ఖా కి, గం భలా ఫి అగ ₹0 ఇలాగా గి 
ఇగ తాగా ₹₹5 క్రి ఇళఇ ఇర గా భగ ఇ ఖ్లీ ఇ ఇరా! బగ కి | 
ఇషా భాషా ఇభాం గగ గాళ్ళ ఇఇ ఇగ ఇ ళల ఇ రాళ 



ఉం 

ఇ రాగ ఫి ఇగ ఇ భం ఇఇ ఇ గగ ఇ గ ఇగ గాంగ? 
క్షి, ఇధాలి ళల ఇ కి | రల ఖై ఇ కా ఇలా శాం 
ఇఇ గఇారాగా ఫి ఇళ గాలా కి, ఇగ ఇ భి ఇ ళాల క ఖై ఇగ 
కై, ఇళ ఫె ఇళ భై గణాన్ బైటికి, అస జాం ఇల క 

అలికి! గానా ఇజ్ ఇ లై కి ₹ళాని క్యా ఇల భఖ కాణి 
ఖా కి, ఇత ళం జ్యా ఇళ భాగ్యా భి కాంగాగు లగ! 
కిచ ఇ ఫి గజ ఇ జ్రచగా ఇభ ఇరా క్ల భ్ ఇ తగా 
ఇగ భాం ఇల్ల ఇఇ! | ఇ లాగా సా ఇళ ఇన్ రన ఇగ శి ఇళ 
గజ ఇగా జలగ భష ఈ గారా కి, గ ళ్ళ సంభం ఇ 4 
ఇ కాణి గర్హి గగ భి గం ఇగ క్షి ఇళ ఇళ్ల ఇల! ఛి ఇ 
ఇష్ ఇ 1౯ భైభల ఇల లగ? క్రి చిం బంగ గ ఇషాన్ ఇలిళ 

ఇం ఇరగ భళి చి ఇళ గొల క్లి | క్రంఫి రషళి కాకా తృళ శ 
గా శి! ఇళ్ళ షా ఫి రి సెణాల్లో బాకి! ఇసి ఇషాన్ గ 
గాభరా, ఇళ గ్య గ వ్ర అం భఖ ౧0౫ ₹గ౯ భశ శి | గగ 
ఇ గం గాం ఇరా భి జగం శి బళా ఉళ్ళి జగ బళ ఇక! 
ఇాణ్యఫె ఇఇ ఇ ఇళ ఇళ ఇగ! క |; జానా: రభాంనా ఇళ ఇగ 
చ జా ఇఇ ఇకా ఇళ ఇల్లి కే | సగ థా ఇ? ఇచ్ ఇరా? 
ఇచ గాం క్షి ఇ ఇలానే, ఇళ గగ? భి ఇలా ఫెళ గ ఇ 
శి, ఇ గాలా లగ కి ఇ ఇ ఇగ భం భిళా ఇ ఈ షా 

ఇళ్ల భం ఇగ! | ఇలంఇ ఇ ఇభ ఇ! ఇ ళా గాగ బ్రైెళి క్లే ఇంకి 
శలచే ఇళ గళ ఇళ గ గాక ర్ట ఇళ గ ఇబ ఇల్లి ఇళ! ఇస్ళఫ 
ఇషం ఇగ గ ఇగ ఇం ఇగ క్లే | 

ఇభ అగా ఇ గగ 
కళాగాంాచగి అగా క్ ఇగంంలగి క ఇగ: | 

ఇగ ఆగ్ కళ గి ఇన్ కం ఇఖార ఇ గజ సెలా? భగ కి | 

ఇిాఇగ--ఇళం ఇంఖగ జైల పంల గి! ఇల | 
ఇళళి ఇక: గరగ గాశాకగ్ ఇ || ఇగ ఇఇ భాసాళ??, ఇనా, 
కెళ్ళి భభలి భారా లా ఇగ ఖా భా ఇ ఇరా ఇస ల? ఖగ క్షి | 



4 

గాాగాంళళంం--భళాల ఇల్తి కాగా క్రా్ర5- 
ఇసనళ |, ఇ గళ ఇళ చె ఇగ క్త? ₹% ఇంగా క్షి | 

ఇకంగా గభర గి భా ఇం లగి ఇ భగ ఇంట! 
ఇగ ఇ ఇగగాభి ఆం ఇళ ఇగ్గెఇలా, ఇస ఇనా ఇ భిఖిగా, 
ఇగ కాం ఇరగ, భాతి భళిగాల? ఖగ క్లే | 

కళా భం సాగగా గాభ క్లే! గజి ఇంగా లై 
గ ఇ ఇళ ఇభ ఇగ శ క్యా ఇళ ళా గల భై ఇ ఇసి 
అగా ఇళ్ల ఇగ ఇగ క్లే | 

షి ఇలాగా ఇలాంణిగి ఇగ గ ఫి ఇం ఇ భి గా 
శి; ఇరా? 7[చగాళా శి ఇబ ఇట్టి ఇ! షం ఇరా? 
₹ఇ కే ఇ ఇళ ఇళ భళీ ఇఇ క్రజ్ తళ ₹| క; ఇగ ఇ 
గ శన ఇల లర; ఇగ ల ఇ ఇ ఇట్ట లలి, క ఇస్ ₹1₹ 
ఇనా ఇఇ ఇఇ క్యళ ఇ? ఇళ భభి భగ పళ గళ క్ల, ఇబ ఇ 

ఇగాాళి భారా ఇగ ఇలా ఇళ! ఇగ ఇంగ ఇ? గాలా శ ఇని 
ఇగ కళ ఇళ ఇం రజ 1 ఇఇ ఇగ |! ర తాగ ఇ ఇగ 
ఇగ గా భంగం ఫి ల భం గాగ ఖి ఇభ గ ఇరా ఇగగెక్షి | 
బాస ఇంది గ ఇ గల: ఇచి ఇగ ఇక! ఇఇ రాగ 
ఇ గ ఇళ ఇక్ ఇ గా లై! శే! ఇంగ ₹₹[06 భగ ఇగ ఇ 
ఇ ఇరా భి వళ శ్లే |, ఇళ ఇగ ఇం ఖిళి క్లే! గా ఇ ఆ|| 
ఇళ? ఖ్రైగ శే | 

షె ఇస్షాళళ-ళళై గజి షె? గ లై ఇగ ఇల్లి బై | భఖ ఇ ఇగ 

ఇల్లి |, గాక గళం కై, ఇభ భణ ఇళ భళి శే! ఇళ 
₹భ భర శీ సం్ట్ర ఇళ ఇల్లి బిట్, అణ ఇ ఇగ లిగా! 
శే, ణ్యాాచఖ్రి ఖల ఇ భళి కళ ఇం ఇళ్ళే | క కై గం గ 
ఇం౭ గా గాగ క్లే | బం ఇగ భగ కే, పి ఇల చ ఇల్లీ 
5 | ఇభ భ్ ఇళ ఖగ? కే | గంగాం అగా! ఇల్లి బైక్! ఇగ 
గా గళణలి లా కే! ఇఇ గజి ఇ లి ఇ భంగ భరి! కి! ఆనా? 



ఉలి 

తాగా బైల్ క | కళా షి ఇళ క భాగా, భగ గి కి |, ఇగ్లా 
ఇ₹| ౯|| బైగ క్లే! ఇగ ఇల్లి ఫి ₹ ఇళ ఇల్లి! ఇని ఇ 
ఇ ళబషాన్లే, ఇగ ఇభ ఫె ఇటభరో్ భగ క్ల, షం తగి ఇ గా 
ఇషం రాళ గ ఖగ క్లే! ఇబ ఇ ఈ ఇస్లా భాగ ఇగ కి! కఇ 
ఇళ ళా లలి! ఇగాలి (ఇ ఇల ఇ! కా ఫె గా 
ఇళళి లకి! గణళాళ్ళి ఇ ఇ ళా ఇల్లి బె; ఇ కళా 
ఇగజణ/ ఫి గ గ ఇళ! ఇక్ ఇట్ల ఇ ఇళళి షస ళ ఇళ ఇ 
గ౭ళా!గ కే | గట్టి గార ఇ కాణి భల ఇల? భగ క్ష; ఆళి ఫె 
ఈశ ఇంగా ఇళ గి శి, ఇభ *ల భళి | భా ఇక్ ఇళ ఇగ 
కైళర ఇ ఇరగ క్షి | గ ఇం శి ళార ఇ ఇషా ఇం? ఫె క్షి | కర 
ఇగ ఫె గళ ఇ ఇచి గి ళన, ఆఅ రగ ఫి రగ ఇ 
అగా గం ఇర! శి | సానాగాభగ ఇ ఇగ ఇఇ ఇగ ఫి ఇ ఇ 
ఇట్ల ఇంగ భాగా ఇల్లి ఇ ఇ ఇఠగ ఇఇ! ఇ క్షి, భష ఫి ఇగ 
చె ఖన్గగళ ౯ క్షే | 

కళళ ల ఇ గ 
కిళగఇ--లలి ఇల కఇగాల ఇగ: కటిం. లలనా: 

అగ | కైరా ఇగ్యాగా ఇళళి ఇచా, ఇళళి! ఖగ! కి | 

ఇాభాగాం[[ ఇనా ఇ (గళ అష? గళరళి 
ఇల ఇగ! రాగా ఇగ లాగ ఇ గర ఇరా లళాం గాగ గ 
చు ల ఇఇ ఇ ఖగ క్లే | 

గ511ఇ6ఇ--చాగాన ఇఇగగిళి బళ | ఇఇ ఇఇ ఇ 
ఇష జ్రైగగ భగ ల్లి | 

ఇగగగఇళ్ల గళ ఇ స ళ్ళిగ ఇ ఖై భి గి ఇ గ గణి 
అరల ఇరగ బై! శే | ఇ లా ఇష ల్లి భైషక్షి |! ఇళ చెళ్ళు 
ఇగ లా కి ఇం ఇంగ ఇగ గళ్ళ కి | 

ఇంగా ఇ ఇగ? గ్య 1 ఇఇ భగం లి 1 ఇర్గ 

భగ కీ | 



యి 

షె ఇలా లాయాళగాం ఇ భల ఇనా ఇగ రభాదగి 
ఇఇ ఇళ ఇ భై ఇగ క్షి జాయ శై బ్లైి ఇ ఇక్లి ఇ శ 
ఇం? శి ఇంతి ఇం గ ట్ర్ వసి ఇన్ని కి, ఇళ ఇల 5 
ఇం ఇల కి! ఇలా గ ఇ? ఇలా ఇ ధాం కరగ కళా 
భర కి! కాం ఇర? ఇ 75 ఇగ గగ భి ఇ శ్చ ఇగ? ఇకా, 
ఇషా ఇ ఇషా గా భి ఇరా చ ఇగ బైల్ క్రి |, అగా గగ ఇగి 

ఇ భష ఇ ళీ కళ భారా, గ ఫి భతి ల? చ ఇగ ఇ శ్రళ! 
క్షి, ఇళ్ళ భిగాచ ఇంత ఇళ ఖా లై ఇగ శి! ఇగ ఇస ఇళ కై 
భి గా శ్రి ఇట! ఇం ళ్ళ ఇళ గొళ్నా క్షి | 

గౌళ ఇగగఇాళా ఇగ ఇ గ ఇట్స్ శు గన్ ఇగ గ) 
ఇభ ఇ కగరా ధాం రాగా భంగ ఇషలి లగి ఇ 
భరి బజ్ గ 605) లం శి, బు ఇరా ఇం ఇగ గ భళి, 

ఇగగ ఇషాానా ఇజ్ ఇభం ఇగ ఇగ ₹ ఇళ ళ) భం ఇనా గ ఇ 
ఇషం ఆగరా, ఇగాగగా ఇ ఇద్ద? భి ఇగ ఇ జ్రష గా భళీ ఇ 
ఇళ గాభరా ఇరా! భక గా గాక్చి ఇబ ఇగ ఇళ్ళాగ 

గారి ఇళ ఇ ఇల్లి ౧ భళా ఇం భర్గ గ ఇళ 
ఇషం లిక్! గర్యాగా కలం శ ఇగ ఇల చిం [5 ఇగ 
గా ఖగ ఇసి ఇగగా ఇ (5 ఖగ! ఫి శి | ఇగాను ఈ కరగ ఖం 
ఇళ? భిగ భాగాన ఇ | ఇ భాలాగా ఇ ఇళ | 

ఇభ 6 ఇ! 

న హద 
ఇ ఇగ గాభరా ఇళ్ల! ఫి ఇళ ఇగ రోం ఇ. గఇాళ్లి | 

ఇొజ్ష భగ? ఇ ఇభ ఇ శేరి భం గాన్ |! ఇజ్లిరల్లు గ భళి 
ఇంగ క్లే | ఇాబిగార్ 10ల ఇగ ఇ భిగారి్ ఇగం ఇగ భి భైళి 
శై; ఇగ ఇరగ ఇన్ క్లే, ఇ ఇటలి భి ళ్ గగ భంళ్లి భి 
వ్ అం ఇఇ ఇట్టి ఇలా?! అగారి ఇధి 1౫ ఫె గణ ఇ 

భి కే, ఇషా ఫం ఇంతి (షా), ఇ (గబ్రి, ఇల (ఖ్యా 
ఇఇ ఇఖం కే! ఇస ఇభ ఇ ఇ ఇళ? ఇ ఇఇగా ఇళ గా క్లే | 



ళీ 

భార్ ఇ శేభళల ఇగ శిఖ ఇస్ కాం శి ఆగ్ ఇలా 
భాగా ఇ ఇగ గారా కా సాం ఇకా ఇభ గా 10 గా ఇ 
ఇభ ఇషా 19 గోళ్ల ఇ ఇభ ఇక్ | ఇ్చింగా షి ఇ? గి ఇల 
ఇళ్లే! ఇషా చ చబ్రి ఫం గా ఇ ఇక, ఇ ఇఇ శ 
భాగలి ఇచ్ ఇ ఫా? భా ఇఇ (౫ కి, ₹ళశ్రాంగల శి భి 

గారి ఇబ్ర? ఇ ఇగ ఇ కై, టర? ఇ ఇభ క్రై 

₹జ్లై  ₹ ఇ ఇ ఇ ళ్ళి భా ఇ ఫె ళ్ళి 

గౌ ౦ ౦ ౦ ౮ ౦ ౦ 0 0 ౦ ళ్శి 

వ్లోజ్లా. ₹ ఇ ఈ ఇ0 ఇ 60 9006 0 43 

గా 16 ౦ ఇ ఇళ 6 ఇఇ ఇ ఇ ౦61 %ం 

శా భగ ఫి ఖ్యాఇం వ్ర ఇగ లశ ఇ ఇ బైాక్లి! ఇఇ 
ఇళగగా ఇ ఇ₹ఇగా ఇగ ఇళ్ల క్లే | 

ఇలకు ఇ ఇస్యషళి ఇళ్ల గఖి ఇళ? ఇళ కాశ! బ్రాం ఇగ 
ఖా ఇచ్చా గ శ్ర ఇభ! గా ఇరా? ఇ | ఇళ! ఇషా ఇళ్ల షె 
క ఇళ ఇభాాళ్ల ఇబ ఇకా? ఇదా క్ల! ఇశ్రా? ఇ గార్ల 
ఇభ ఇగ ఇగ ఇగభింంగళ, ఇశైగారధరి ₹% 
ఇళ చార క గాచి సాగా జాగా భగ? ల్ల ఇష భి 
ఇ ఇంగ గా క; గాంగ 5 ఫి 0 ఇ ఇల్లీ ఇల్రిఖళా? క్లే | 
ఇగ ఇళ! ఇభ? ఫి బగా? ఇ ఇషా చిట్టి చళ్ళ ఇల్లి 

ఇగ శే | ఇ భషారి ఇర బర వ్ల, గాన, తాం ఇ ఆం 
ఇలాళ్ల జ గల ఇగ! ఇళ చచి శ ఖిళి ఇళ ఖైళా క్ల, ఇ 

ఇ ఇ ఇళళి అగ ఇగ ఇల ఖై క్ష | ఇఇ ఇల ఇ ఖై 
ఇర క్షి! ఇంగ ఇ? ఇ ఇబ ఇ సజ ఇళ ఇరా భల క్లి | 
ఇగ ఇగ గళ? కరి లలు ఇ? గాన ఇ ఇం ఇళిళ్చై ఇనా ఇ 
కాగ చి భా భా శే! ఇగ ళ్ళ [గా ఇ ర్యా భి భరి క్లే, ఇం 
ఇజభిశ్ర భి శా భం కానా ఫె భా ఇ ఇం ఫన్ ఇగ శే 
ఇఇ ఇ ఇంగ ఇ కఠ ఇఇ బి ఇ; క్లే 1 



క 

ఇకార ఇభ భి ఛజ్రి ఇ? సంఇళళ సి ఇళ భెళికి! ₹ 
ఇషా ఇస 7 ఇ 6 లగా భరి ఫి అకా వర్గా గ 
ఇరా గొల ఇభ ఇన్యుళ్లా భ్రైష శి, ఇచా భి ఈ కె ఇగ 
షా ఇబ ఇ భల భళి శ; ఇ ళా ఇగ ఇగ శిఖర్ గ ఇర 

ఇరా ఇ భం ఇగ భి గగ ఇ ఇం గలా క్లే గ్యూ ఈంశళ్యం 
గళ ౯ ఇ బొద్యు బ్రష్ భి ఇషా బైల్ వీ! 6 ఇగ ఇళ 
ఇ ఇం ఇ ఇళ ఇల్ల ఇ ఇర లైెళిశ్లే! ఇబ ఇగ ఇ ఇళ్ల శి 

గా భా ఇక్లే | 
కళను ఇళ చ రభ ఇ ఇం గాలి షట ఇళ ఫి ఇరా గా 

శై; గ్య భళి ళా ఇ ఇర జ్యూ చ ఇళ ఇభ భళి ల్లి ఇల్లి, ఉషా 
చా, కా ఇర ఆం, ఇభ భి ఇం ఇగ ఇభ చ ఇల బి ఇ 
ఈ ఇళళి? ఇగ భి ఇల! గాం ఇసి ఇళ గగ కాళి గా? ఇఇ 

ఖాత్యారలా ఇగ్లి శై ఇ గ భి ఇరగ ఇ లిం ల ఇళ భాం ఇని 
511 ఇ గొలగాక్లి! జాతి ఇరా ఇసి శ్లేష కై ఇళ బర ఇగ కళ ఇల్లి 
ఇ ఇగాట? ఇ గాలా శే | 

సాగారు? ఫె 95 ఇగ బ్రసార్యా ఫె ఇలా ఇల్ ఇళార భై 
భళా ళం ళ్ళి భై ఇజం ఇళ గాక | భాగ గై 7౮5 ఇ ళా? 

ఇళ ఫి ఇళ ఇళ లభిం ఇఇ ఇంగ ఇభ గ 90 ఇగ, 7% 

ఇళ! క్రైలారార ఇళగ్ ఇ ఇల ప్రకట ఇళర గ ఇ (గ ఇళ క్యా 
ఇళళి? లగ క్ర! 19 ఇ ఇళళి గ ఖి ఇళ ఇళ భి! ఇ 
ఇఇ గ ఇబ భి గా ఇ గళ? ఇ? ఈగ | ఇ ఇల్ల బ్య గాకా 

ఇఇ ఇళ్ల క్రైళ | ఇ ఇఇ రఫి ఇష బగ ఇగ! లి ఖగ ఫి 
ఇశార్లా్ ఇ! ఇ ఇగ బళ శే | ఇబ్ర? ఇ ఇళ తృ గా కార్యా 
ఇ ఇగ! ఇళళం! ఇ ఇంక్, గాచి భగ ఫి భై ఇభ ళ క్షి 
కం ఇజ్ గై ₹గ్గాఫి జై గక | ఇళ్ల ర భగ బళ! ఇఇ 
ణాభఇా ఇగ భంలాగా ఇ ఇ గన? | ఇఇ? ఇగ్యాఫె సెం ఇ 
ఇళ సి ఇర లికి జారి భి అ లం గ్ బారి, 
₹1[₹₹ ఇచా ఇళ భక్షి, శిరి ₹ ఇగ ఇగ బగ! 



యళ 

గాం్రళా వ ఇ భష కా ఇ షు బాగ ఇ ఇ ఇ? ఇ బ్యా ఇగ! ఇ 
కాగ ఇ భి ఇజం ఇ ఇగ భా గొళి | ఇఇ ఇగ శ? ఇల్ల 
లా ఇశ్రా? గిం ట్? ఫి ఇళ కాళి ఇచా అగా ఇస ఇఇ 
ఖ్ భి ఇషా భి రంగా ఫి ఇరా: గా శి, గా ళా ఇగ కాల్ల 
ఇం ఇం గ ఫం ఖర్ ఇనాం? క ళా? ఇల? ఇ | షార్ ₹ఇ/ 
ఇ క్రి [గ ఇ ఇఇ? ₹5: ఇన్ బళ కి! జ్యూ తగా, భా ఇభ, 
ఇ ఇగ ఇ ఇగ గ భి ఇఇ ళా భళి కి! ఇళ గగ 
కషి లైళ కి! ఇ ఇశ్రా! గ భగ ఇగ భగం ఇచి భగ లగ 
కలీ కళకి | ఇరా ఇల్లై భి ఇగ కా లలి కి [షా గ ఇ ఇగ 
క, [ఇ ఇ ఇరగ భం క్యా ఇ భాం? ఇం గారా కీ | కర ఇగ? 
జి గాల ఇ ఇగ్గాలి ఇం గారా క్రి, న్యా శక్రం క ఇభ జం ల్లి 
ఇం గళాకి, ఇళ భణ, భగ ఖ్ వాళ్లో గా కి, చ ఇ ఇ 
బ్ర గ ఇ భాభ ఖం అగా ఫా ఇల్లి | 

ఇగ గార్ 707 గాగ షౌ ఉళలాం10ం్రా 9411 గాన్ ఇళ 

ఇ గయ ఇగ ఫె 9 ఇర్ధార ₹5 012166 కన చి గి ఇజ్ ఫె 

భాగ ఫాళం జాకి, ఇల్ల ఇళ ఇ; ఫి గి ఇసి ఇ ఇని క్షి, భన 

షా ఇస్ళళాళా ఇగ! ఇల్లా | 

ఖిలా లక 

₹ఇ-క్రాకల! 
ఇఇ! ఇగ ఇం పస గ అగ క్ గ్ ఫి భి భా? కాళి క్షి 

గ్య ఇ ఇ భి ఇఇ రా ఇఫ్ బళ |, ఇఇ ఇ ఇఇ గాని 
ఇంగ! ఇల ఇరా భి ఇం? బైళ శ్, భళా ఇ ఇన? 5 
ఇక గ ళ్ళ భి క్రాశళ గి ఇ ఇగ! బళా రం ఇషా ఇ ఇ 
ఇగ! క్షి, ఆగం ఫి గి గాలా కాల్ భష; “ఇ ఇ ఇ 
తల ఫం భాం ఇ ఇం ఇ ఇరా ఇకా ఇష సళ? ఇ | 

గ్ా భణ ఇబ రి అగా గాం ఇలు ఇగ ఫి గి 
జ్ర ఇస్ బగ్ | ఇబ ఇ ఇఇ బైల ఫి 



₹ఇ ₹1-ళ్రాళళ। ఇ గగ! 

స రాచ ళా ఇ? భక్షి భంళలా గబ భల భల క్షి | 

ఇషం ఇ? ఇ ఇన్నలి భగ | ఇ ఇళ ఇం లగ! ఆ 
కఠ శర, కరాటే కార్త కాగా శి! ఇళ భం భగ ఇరా? కి! గ్యా 

ఖ్ ఇ ఇళ గ్రాం గ గగ ఇట్ల ఇఇ | 
ఇజగ--ఇఇ ఇగ ఇంగ కాం ఇభగాఫిళఇాళ శై, ఇ 

ఇం కతా ఇ ఇళా శి! ఇ గానా ఫి జ్యా కళా ఇక ఇ 
ఫి ఇచ ౭ భం అం ఇ గరా ఇల్లై, ఇ భా ఇ ఇ₹౯ 

ఇంగా సళళ ల కి తం ఇగాాల భి తాం కాం లిగా కి! కాళ! 
ఇఇ ఇ₹ఇషాగిషు ఇటలి ఇ లర? కి టగా స ఇఇ గాగ క్షి | 

గణి అగా ళాం? తధం ఇబ కళ భగ కి ఇకో ఇ 
ఇళ ఇగ ఇళ్ల శా? | 

ఇర్రళ ఆగా--ళగ! ఇగ ఇఇ ఇంగా గా క్షి, ఇఇ ఆగ 

ఇస్ గగ, బాం గ ఇ, ఉఇభ్రాగా భా ఫా కి క్యా ఇగ 

ఇగ 5|| శ్రళ ఇట గాలా | భల ఇ ఇగ ఆష్ భక్షి 

ఇగ! ఇ లజ లర కి, అభా శాస ఇళ లిం ఇ ఇళ ఇ అ 

ఇజం గన్ |, ఇగ్యా ఫి రగగళి చ ఇష ఇభ ఇ కృష గానా? | 

ఇఇ ఇభ ఇగ గ ఆక్ట్ తం భళా గి భాన్ 

కాళ కి, ఇ లగా గ సాగా కి! భగ భాగా ఇళ్ల కే గా 



ఇల 

కళ్ ఇలా గఇ్యాషా ళా ఇానిగా అల ఇన్ సళ ఇటిషళ గ ఉగఖన 
భక, ౪ ళ్ భళా ఇ? భళి కి ఇత్ర లాగే ఇఇ భళి కే | 

ఇల ఇగ--ఇగ ఇగ? ఇష భాగ చెశ్లి, ఇన ఇతు ఇగ 

ఇభ గర లల కే! 
ఇగ? ఆ౯--ళళం? షంగా కాం బాలా ఇ ఇగాళి భగ 

శే ఇంజ ఇ ఇ తృ ఫి ఇప్ ఇగ భం శ్రే ఇ గ్ల 
రగా భగ కే ₹ జా? అశ ఆ లగా ఫి గ! రాణా 
25 ఇ లగ శ | గాస్ ఇళ గి భి అగి ఇ ఇ 5! (1 

క! ఇ కలి ఇగ కాల్చు ఇ చ ఇగాం కాంచనం ౯ 
ఇళ, కళగా గిం భగ ఇధి కాల ఇ ఇ ఇ కాలా ఇర 

ఇల ఇళ శే, రాన గలా తా ఇల ఫి కర్న కలి భళి కే | 

ఇఇ శృ ౯5 భగ? క్షే | 
ఇరగ ఇఇ ఇళ్లా గి అం ఇగ ఇగ శి భి కాం అభ్యాక్షి గ 

శి, జభ ఇగ ఇగగగ! గి ళా ఇగాస్ భి భం కాలా ఇలా ఖ్ 

ఇసి, ఇగణా 5 ఇ గ ఇక ఇళ ఇగ? ఖల భరి | ఈష 
ఇ ఇళ ఇ ఖాళ్ల ఇళ ఇ₹షఇ ఇగ బగా భి ఇళ్లు | ఇరా ₹ఫగగా? 
శా! 60ఇ ఇళ భ్ల్యా భి ఇషా శే, భి ఇళ భం 

ఆళఖళ స్యా లై | 

ఇఇ? భగా--క్లగల? భగధగి చ ఇగ ఇం ఇగ గక్షి 
వెళ ఇ ఇళ చి ఇచా ఇరా టగా ఇభ భాగా భి ఇరగ ఇ | 
ఇగ ఇంద్ర గరగ | ఇళ ఫి [గి ఇ ఇ ఇ ఫి గా అకా ఇ 
ఇళాళా భి? | ఇగ ఇగ గ ఇఇ భి ఈల ఇళ్ల వ) | 

ఇగ ఇళగాాకగాఖ్? ఇగారోగ ఇగ చలాగా ఇ భ్యంా ఫి ఇ క్షి | 
ఇళ ఆగ చ షం క్షి! ఇగ గ ళల ఖై ఇ ఇ ₹ళా క్షి |! గారి ఇఇ 
ఇగ జఠ ఇకా శ్చే! గ భి ళ్ళర్యా 19, ఇళ, ఇళ ళా ళల ఇ ఇష ఇ బ్ర 
శి; భారం ఇ ఇళ ఇచ గగ ఇ ళ్ల్యా ఇల్ల ఇ ఇళ ఇళ 
గ ఇల్లి భర! భగ షర అం ఇఇాక్షి, ఇళ ఇళ ఇఇ ళం ఇఇ? షై 



ఇర్శీ 

ఇగన్దా/ ₹(|| కి | ఇం ఇం ఇస ఇఇ ఇళ ఇట్టి భా ఇ | గి 

(ఇఇ జ్ఞాళ ఇంగ! క్షి, ఇషా ఇగ ఇరగ? శ్రే ఇ ఇల భాగా ఇట్టి ఇళ 

ఇ బిల ఇం! భగానె్ భగ శ్రి ఇ ఇ ఇభ ఇగ ఇళ భక్షి! ఇల్లి 

జశళ! నాగగి శి 51 ఇగ ఇరా ఇఇ! క్రి ఇ ఇ₹౭ తృ ఇగ ఇల్లి ఇం ఇ్టె 
శై తం ఖగ ళాల ఇ | గగ ఫె ఇ! లి కార ఇళ ఇగ! 
శే | ఇ ఇగం ర ఇ క్షే! ఇర క ఇగాగ) క్షి! ఇళ? ఇరగ 
భళి శోభా ఇబ ఇరగ ఇచి ఖగ క్ల! ఇల ఇం ఇ కధగా 
ఫా బాషగా గా గ ఇళ క్లే, ఇగ లి ఇగ భణ! | ఇరా క్షి గా 

జ [7 శె ₹7 ఇష, ఇర భం ఇగ ఇళ భల | 

ఇఇ ఇ ఇళ గ 5 ఇం ఫె ఖ్యాళా ఇగ ఇగ! ఇగ | [గ ఇ త్పళ 
ఇబ బ్రా | 

౪౫ ఇదా ఇంఖ? భ్ ఇనా భాయ ఇళ్లే, ఇళ క ఫె 
గాగ ఇర ఇళ ఇం! ₹ ఇగగ! ఇల్లై క్లే | ఇష ధగ? ఇగ ఇగ ఖగ 
(ఇ ఇల? ఇగానం ఇంగా శి ఇళళి ఇగ ఇ్ల ఇల్లి ₹ఇగ కి | ఇళ్ల 

రచి ఇష ఫ్ అభా ళం ఇ ఇ లగా ఇల్లి | ఇల్లు ఫె ఇగ అగ భం 
ఉష ఖి ఖై ఇగ సగ | 

74 ఇఆగ--గఇగళ! కరగ బం ఇ అగా ఇళ్ల, ఇళ్ల ఇనా 
గగ గం క్యం కై! ఇరగ ల ఖభ్యా లగా ఫి ఇల ఇ ఇబ లన గళ 

శ్రి, ఇ ఇగ ఇళ ఇరగ శే గిం షం ళష లగ శి! జభూరాగా ఫె 
ఇగ ఫె అగా స గాగ శా ఇళ్ల శై (1 'గ౧6౦ 5200 10 
13 షేంట36 19 113108 206 చలాం016 004 226 ౧900015664 మం 

1000207ల066 10 ౪01619 2ల215 28 ౦౪౯ 116 26720065.” చళ్ళ 

ఇ|౯ భగ ఫి కి, గాం చట ఇన తిం భష ఇ ఇల 
గాభ క్లే, ఇ గళ ఇళ్ల ఫె ఇళ ఇగా ఇ? భగ శల క! ఇఫ్ ఇళ 
100 160 ఇ ఫె ౯ పేంటి 20 00666 06 ఇంళఇ16ే-సల ౪16 
౪0 ౪11 256060 116 లంట” బంరేలు 1920ల 6041121 

హంటముం(2906:. తగగ గ ఇళ్ళ ఇల్లి సి ఇఇ ఇళ ఇఇ భరల!5 

ఇ ఖగ శి ఇ ఇఇ 771% అసి ₹5 77౮7 లి లగ శే | ఇన్ ఇళ! 



ళం 

ఇ ఇళ ఖగ ట్ల భగ ౯ చ! ఇం భఖ కళా! ఇ ఇ భి ఇ 

₹61 కే | ఇకా? ఫి భాగా శ ఇర ఇగ ఇ ఇష్ ల్లైళ్ [న్యా ఇ 
ఇరగ ఇళ గ ఇజం ఇళ ఇట్ల ఇరా! భి తళా ఇ ఇళ ఫైన 
ఇక భారాగా గ ఇగ భా బ్రరి భగ ా ణలాచ గా ళం కాణి 
ఖషశ్చే లా ఇ ఇఇ ఖై ఇగ క్లే; ఇఇ భళా ఇగ ఇ భాం ఇల్లి శే 
గ షంంషళషి గాభ గళ ఇగ భి లాా ఇగ భా ఇ ఇరా బి ₹₹్ల 
శ్రే; ఇం భా ఇ ఇగ భం క ఇగ భారా భం ఇరగ గలి 
శ | భాషా జ ఇ ఇ ణి ఇ ఇల తల ఇ 
ఇంజ లా। సఖ భ్ ఇ కాగా బ్రాస్ క్యూ భోజ కి ఇల్లీ 
ఇళళి ఇ గగ గగ క ఇసి బళళి గ ఇకా ఇ తిం ళా ఫి ౪ 
స ళల ఇగ కే! ₹ళ ఇల కా ఇ బళళ ఇ ఇసష్టైఫె భాగా గి ఇ5 
ఇ ఇగ క గా ఇగ ఇ గగ గగ ఇల ఇళ శీ, గిం! 
ఖా “శి ఇ లా ఇ ఇగా ఇ ఇదా భై శ్రీల గ ఖి 
ఇ క గ౯ సంజ ఇ లా లి ఇళ? | ఇషా గ ఇ ఇ్ల్యా 
భగ ₹ ఇ₹₹ ఇక్ ₹ ఇళ్ల భి ళ్యల్యా బ్ర, గ ఫె భళి ళం 
ఇ₹| ౯౪ లభ ఇగ ఇగ లై క్లే | 

టీ 

(్షభగా 

ఇ గళ్ గగ కాళిగా తిం భళిల ఇళ ఫి ఇన్ 4% ఫె కళా 
భళి ₹0షా ఇల పం షాం ఇనా ళ అ గక; గం 
ఇఫ్ గగ ఇ గ ఇరు ఇరగ? లా ఇట్ల వే భగ గ ఫి ఇళ 
క్యఖ తిల త్ళళ భగ [క |! ఇలా ఈసి ఇ భా ళ్ గర భగ 
శ్రే, ఇళ ఇగ తం ళం ఇబ క గ ఫి ఇఇ భష ఖే, ఇనా గార 
గజ కల ఇం ఇట్టి ఇ ఇల్లా | ఫ్య భాగా, జ్రళ్తా ఇగ ఇండ్ అణా గ 
ఇఇ బి గ ఇల? ₹1%7 శ | 

ఇగ 5 





వ న 
ఎలి క. ౯ ఇ, ఇ 

ర సా ఇ ల ఇళళి ఇాంల్లి 
ఇ ఇఇ 21 ॥ 

జగం గా? $; 11 

ళ్ | ॥? | 
1 ॥ 1 

భా గాగ = ] 
న 1 1) ఖ 
ఇభ్యాల[ా! గం ఇళ ఇ ॥/ 
ఇఇ గా 1; | 

బాష్ గగ | ణి 

భం గొ ॥ గి 
ఇఇణ్యా ఇం ,, ॥ 
ఇగ? ప చ్గి ః 

ఇష గా ణీ 
ఇ 1; 
కం (ఇఇ 22 

క్ష గ్ా [| 

ళ్ళ గా 1; 
బ్ గా ॥; 
ఇ గా / 
ఇ₹గాస్టాాభ! కాం ఃః 

క్యజాన్యాణ ఇగ ౫ క్ 
ఇఇ ॥ః 
ఇస గాం శః 

భం గాగ 18 

ఇరా 11 
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“ఇళ రగాం ఫి ఇన ఇ ఇ ఇషా ఇరా ఇ ఇల్లా! బై 
ఇగ 957 ఫి ఇభ కి, ఇ జా గాభ 
ళ్ ఇగ ఇ రా ఇరా ఇ₹సన్లూ క్రి | ” 



ల కె 
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గ ఆ క్లే 
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ఇళ 
ఇం 
ఇ 
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ఇన్లా-(షఇ 
ఇభ ఇ₹ై5 

ఇండ్ల ౮1 ₹రా1[06 

ఇన్లా కషాగా: ఆగలాా గ ఇక! ఆగి ఫి ఇతి భం క ఇగ 
బాంళణే ఇజ్లాగా కక్ష | 

శాఖ భళా ఫి భం లగ ఇభ భి కాగి 20121 నేశంటులు) 
శే, కాగి ఇళ ఇంగ ఫె ఖం ఆ భి ఇఇ ( ౮01లాక! 
ంలులా ) శే! భాగ కారాగ గ ఇ ఇగభం[ా గధ) భా! 
ఇగ భాష షి ఆగి ఇ జాగా గా భా క్ల, ఇగ గి ఇ ఇజ్లగా క్లే 
గాలి ఇ ఖగ సక, ఇసి ఇ లి గాం జా! ఇళ 
ఇగ ఇక్ శీ ఆగ ఫి ఖ్రి ఇం భళ్లా ఇళ చ గ గల్ల ఇ 
ఇరా కైళ? | ఇగ్గా ఇ భళీ బ్లా అం బ్ఞజ్చిల లగి ఫె భై భా ఇం 
బశ! ఇఇ ళా ఖగ కిర్ ఇ అగా ఇ [గ ఇటా. తిం ఇళ 
ఇరా! ఇబ్రలణ ఇక్లి! గారా ఇ రార ఇళ కా ఇ ఇళ్ల 
ఇ భం షి అగి ఇగ ఇభ శి, ఇఇ ళా కఠ శృం ఇళ 
అగ ఇళ క్రి ఇబ ఇష లగి గ కాగా క్షి! ఆ|| భై ₹2 ఇ 1 ఇ 
శ్రితంళలి గలా భళి కి! ఇల్లీ ఇగ ఇ ఇభ గ్ క్షి 

ఇళ? ఇలా భళా భంగి ప్రి, ఇం భి కగు ఇ ఇరగ ఆగి క 

భగం క్షి | 
చ ఇల్ల ఇ ఇఫెల ఖగ క్షి ఇష? క్యా ఇళ్ల గ 

ఇళ? ఇగ క్రి ఇ ఇ ఇ లగి ఫ జగళణ బ్యా ఇ ఇగక్షీ! ఇ 
ఇళ ఇ ఇ్ ఇ భకాళన జా స ఉషా ఇ? ష్ ఇనా 

భతి | ఈ ఇగ అ భం కాళ ఇగ ఇళ! ఇళ్ల ల్ ఇల 

బలి భి జాం? ఇల్లీ భి | ఇ ఇ ఇళ్నటై గ ఇచి అభా ఆకా 
న! 



ళ్శ 

ఇ భంచి ఇళళి, ఇ భంళాగా ఇ గా ఇట్ట భా 
ఇ ఇాళ ఇగ! ఇ భగ ఇట్టి ళా, ఇ ఇం ఇభ లగి ఇ 
అగభా భాగస ఇళ ఇళ ఇ... 

ఇ. ఇగాభారగ ఇచా ₹ళగ భి భా ఇట్ల ళ్ళ, బ్యా ఫి గ 
ఇ ఇళ కళ ఇట్టిళ | ఇళ? ఇల్లి ఇభ, ఇ భం కళ ఫి 

ఇ₹₹ ఇగ ఇ ఇ ఇళ లగ భి ఇం? ళ్ళ, ఇఇ గా 5! గా! 

ఇ;గాజగగా ఇ | 

9. ఇ ఇళంలం ఖతి ఇంగా ఇఇ ఇళ ఇ ఇగ ₹ ఇగ్గా 

కాణి ఇ ఇళ ఖాాఇళ్ళా | స్లాాశ్షి బి భ్యాగాగా షరా ఫి 10 గానా 
ఇ | ఇగ? ఇ ఆాగగళఖా ఇళ (శంటుల! 3 సంటంల) ఇళకాగణి 

ఇ ఇగ ఇఇ క్షి! ఇళ లగి ఫె ఇళ గ ఇళాగా ళా | 

ఇ భల ఇఇ ఆగ ఇ జ ఇ భా గి భగ ఇ 
శా ఇళ్ల ఇ | 

ఈ, కారా! ఇళ్ల ఆ|| ఇ ఇం కి | ఇట్టి ఇఇ? ఇగ క్షి 

ఇ అంచి ళల ఇ ఆళి బక్షి, ఇం ఇం 
ఇషం, ఇల్లరా ఇగ ఇ భాగా ఇగ ఇ ఇగ అ ఇ అగా: 
ఇభ గారాల కి! ఇళ ఫి భాం ఇళ ఇషా ఇ ఇగ క్లి | 

.. ఇగ భగభగ ఇ ఇగ ఇరా ఇళ్ల అగి గ గళ; 
భళి కి, 551 ఇ ఇని ఇఇ ఇగ ఖ్రళ క్షి | 

9. లఇ:--ళ్షళర ఫి ళ్చళ ఇల్లి ఇ? ల్రళ ఇగ భం గళ ఇ 
వ్ర ఇగ ఇగ? ఇళ్ల ఆగిల ఇ ఇగ క్షి | 

ఇగఇ౩1గ భి ఇ భగ ఇళణా గ భన కన కృతాం జ్ఞా | 
ఇలా ఇం ఇరా భ్ ఖగ ఇం ఇరగ ఇ గ ఇల బళ; ఇళ ఇర 
తలం గ్ గ ఇ ఇ జం 1! ఇగ! భి ఇరా ఫి గా గగ? 
ఇన్నా ఇం | జాబ ఇం ఆగ ఇళ! గార ఇ ఇరా సగ 
గ! ఇ ఆకా భం గాగ ఫి ఛా లగ ఫె బళ గ ఇ భణ 



3 

శై | శాస గాళ్ళ ఇ ఇళ్ల కళ కష లి ఇగ! ' ఇగ 
ఇ ఇ ఇ భాస గి ల! ఆగ ఫ్లై 5 ల ఫె 
ఇర శవ చి ఇళ్ళ ఈగ కళ కి! తగిలి భం భాగ ఫె 
ఇషా? అ భళి గాళాభగా ₹₹ | 

ఇ భ్ భ్యాగ ఇళ ఇగ భళి ళళి ₹ ఇలగిఫి తి ఇ 
కృషః ఇళ ఇ కి | 

ఇభళ జైగాగ 

ఇండ ఇ ఇగ 

ఇలాగ గా ఇగ [ళా ఖభ ఇభ భి ఇంగా ఇ శీ 

ఇళేబన ఫె ఇస ళా అ ఇ భం భం ళా గ కళా ఇ ఇఇ 
ఇగ ఇ గం? ఇగ భై కి! ణు ఇభ స భి 5 
భళి కి! భా లా ఇ ళం ఇరా భి జ్యా! ఫల కి! ఇ 1 

రజ గ 0 భి ఇం లిళి క్షి! ఇ భాంా క ఫి ళం భి 
జగ గ ఇ ళల! ఇ ఇగ ఇకా లి ఇగ? బి 
ఇగ క్షీ | 

ఇగగాగ ఇజ్ క ఇళ క ఇగ? ఇళ ఇళ! కి! ఇళ ఫి 

ఇ [గ ఇ ఇ్య్చా ఇ గ ఇగ క్లే, ఇఇ కభాగాగా ళా 
ఇంగ క్షి | గధ ఇల ఇ ఇగగలు శ్చి | ఇళ గా ఖాలి త ' గార్డు 

గ్యగ్యా:' ఇ ఇల్లి కి | 
ఇబ్లాగ లగ ఫి ఇగ ఖీ భొశ్ర్యాణాం తేళ్ళ ఇ ఇభ 

(ఎశజైం6ంటం 10006) కి! కాగి ఖ్ ఇర ఇల ఇళ ఇభ? ఇ జ్లరి 7 

ఇ కాని? ఇలా (342బ660 12006) కి! ఇ భి భాగా ఇల 

ఖా గ్యాతా ఇం ఇగ శ్రి సర ఇ ఖాని ఇజం కాళి ఇటీ కి! ఇ 
ఇ? భరాగ్గగా ఇళ ఇ0₹ క ల్లైక్షే | ఇబ ఫి ఇంగా బిజి ఇళళి ఇల్ ఫె 
ఇర భం ళాల కి భం ళన ఇ భ్ ఇస ఇక! ఇఇ 
ఇంగ భి ఇఇ ఇళళి! 11 ఇ 1,1ఇ₹భఖ బైఖిక్లి! ₹ కా సలా 



లో 

అనని ఇళ గాలి స ఇళ్ళ ప్రా ఇల ల్ ఆం ఇని ఇ గాగ? ఇల! 
శి కం గంటి ఇం ళ్ళి ళం భంగం బై క్! ఫి గ 
ఇష గ ఇ కానా క! కి గ ఈల బగ్ ఇక | 
ఇల్ల ఇళ లం భా ఇ ఇ గరగ క్ష ఇల్ల ఇభ ఇషా కనా 
షె భఖ ఇగానాం తం ఇారళ ఉగ భి ఇ? ఇర 
క్రి లల? కి ఇం గాగ ఇ భళా శి భల ఫె కానా 
ఇళ్ళ ఇ ఫె ఇన్యాల ₹ఇకగ్యాాం భంగ భషాకి! ఇల్లీ ఇ ఇ 
ఇగ గా ఇళ్ళ | 

త్ 

లో 

ఇభలా గాగ 

ఇండ 6౮1 రం[(₹6066 

ఇశ్రంంళలి-- ₹/ర్ధాగగాంర్తగళా గా షం ంగాకిళ్ళ ఇళ్ల 
₹1౫+₹[64ఇ [గర గగనాన? | 

ఇర్గా--ఇన్ ఇ కళ భి ఇగ ఇనా ఇ క్షి, ఇగ ఫి ఇగ 
ఇన్నా రణ ఇ రాఖం? ఇర? క్రీ కం ళన కళా ఇ గా 
ఇ? శ్రీ ఇనా ఇ ఇ ఇగ ఇ ఇల గా ఇ క్షీ; ఇం. 
ఇల్లా క ఇరగ ఇగ భి గళ బైల క్షి కిల గాగ ఇ న్రాక్యా ఇ ఇ ఇ 

భి ఇల బర? శి లి ఇగ ఇ భణ ఇ ఇఇ [గా కి । 
కసలా-కరిం భ్ కరం కళ కి ఇ ఇషం ఇ ఇ గాగ ఇ గా 
ఇగ ఇన్ ఇగ ఇలు ఫి ఇరా భరింభి ళల సగ చ ఇ లాం 
కర లిళ కి! గరా ఇఇ (గ ఇ గాం గ భం ఖా భి గ! 
షె ఇభ ఇగ కి | ఇకాళ్లలం స గాగ? ఇ₹ ఇళ్ష్యాగ శ్రాగ 
ఇగ ఖగ! కి! బై ఫ ఇ ఇఇ ఫి బాగ గ ఛా గా ఇ! ఇళ్ల 
బ్యాం తాళ కి) భల ఫి ఇఇ గల్లి క భళా? క్షి | 
ఇజజ్ల ఇ్రళగా భి ఇగ శి ఇం ఇ అగా ఇం ఇగ గాకా భారా 
కాని శీ! అంగ్ కంగా! గి రాగా? ఇ ఇన కళ భాగా స! 
కి; ఇబ ళా ఇగ ఖై కారా ఇగ క్షి! భా ఇ ఇగ ఇఇ 



ళ్ళి 

ఇబ ళ్ళ ఇల్లా (ఇ ఇంగా ఇళ్ల! క్షి; ఇజ్యాాం ఇ ఇంగ్ల నాగ ₹ 
జాం కాం ఇ: గి ఇర ఇగ |! లాట ఇట్ ఇబ ఇ ఇ్యా 
ఇ కీ ఇఇ ఇబ భి ఇళ అబా క్షీ! ఇభ ఇ భభ ఇభ 
ఇ₹0 ఇ ఇ శి, ఇళిభళ్లాాాళః ఇళ గల్ల ఇబ భాంల ఇ ఇ ఖల 
ఇ భి ఇ ఇల్రై్ ౪౯ | భంభం ఇగ ఇఇ ఇ 
ఇగ కి ఇజం క్ల | ఇభ భల ళి భళా క్షి తం ఇ 

ఖా గణా ఇల్లా ఫి ళ్ళ భాం ఆం ఇగ కి, ఇ భంగం ఇగ 

₹|ఫ ఇఇ 0 ఇల్లి భి, ఇ శ ణా భళీ గా ఇర 
ఇఇ ఇ ఇరా శి, భాంగాణణగంల ఇ బగారం ఇ 
ఇ క్షి 7చళ ఇళళి; గం ఇబ భి గాగ గి భళి శి! అగి 
ఇంఇన్లా ఇ ఇగ కి, ఇస గ భి ఇ ఇరగ క్షి [గ ఇగ 

ఇగ ఇ భం ఇస ఇ? ఖగ కస్ బ్ర ఇభ ఇల్లా | ₹౧| భి 
ఇగాఖ! ఇగ గాగ షె ఇళ భా ఇట్ట ఇర! భ్ భి ఆ|| 
ఇ ₹ఇళఫ ఇగ ఇ ఇగా కం ఇఇ ఇ ఆగ ఇ ఇ భై కి | 
ఇభ ఇళ సా ణా? పి గా గాణ శి గరా ఇలా భి ఇసక 
ఇ గళ కలస ఫి ఖల్ ఇసి గరగాళా 5 ఇ? గం ఇళ ఇభ గగ 
ఇ ళా కి, అస్త భన ఇ ఇఇ ఇఇ ఇ ఇర ఇగ కార్యాల ఇ 
క్షి, క ఫి భష భి భరణ భా ఇ ఇం ఈ భఖ గు గా 
ఇంగ! ఇ | ఇచాారాలా ఇం ఫె ఇఇ కానా ఇళ ఇం (ఖో 
ఇన) క ఇల ఇ ఇనా భగ శి! నా ఇల్ల ఇం ఇల్ల భాం 

గా కి! ఆఅాళాని్ ఇ భళి కి లా ఇన్ క ఇబ ఇరా 
ఇఆశిగ్యా గాగం గి ఇ ఇస్ర (0 భభి గ్ ఇ 
ఖాళిగా? ఇగ? | 

ఇగ! కళం- ళాల చంక భా భగనా-న్యగా- 
నన న. 

ఇళ--ఇట ఇ ఖి భే ఇ ఫి ఇగ భక్షి ఇళ్ల అగఖి 
భట ా ాలాారాగ ఇళ ఇబ ఇనాం స గాం ఇం ఫ గా 
ఇగ ఇ శానా? ఇ కి! ఇ ఇ ఇం ఇర ఇర ఖా 



ళం 

ఇగ్షషి | ఇ్యూా--భలి గ ఇంగా ఇగ భగ ఇబ భగ భం ఇల్ల ఇ 
ఇల కి | ఇభ గాంగ్ ఇళ్ల ఇఇ ఇాంణ ఇళ్ల అక్షి! ₹4 
కారా ఇచా ఫి ఇచి షా గ ఇ గారా! కం ఇలు భి ఇర భగ క 
7 ఉల ఇల గ ఇరా! ఇ | ఇఇాభభాాళా? తం ఇ? 
చి ఇన్లా ఫి ఆగ? [శి ఇగ చ భాంాలా కా క్షి |; ఇఇ 
సింాణి శి అగా గా ఇనా ఇఇ ఇ గాభ ఇల్లాలి బైెగ క్షీ | 
ఇళళణఇళాాాా ఇ ఇభ ఇఇ భాంయల క భళ్యాక్టి!, ఇ ఇ 
ఇగాణా ౫ భలైిళక్షి ₹ ఇర ఇబ భగెక్షి సం కాగ్ ఇజ్ 
జా ళాశ హాం లల కి! గ గన్ ఇలా శ్రగాం ఇరగ 
ఇన్లా ఖ్ గ్గ ఫి ళచజచార్షా? భి శి; భట్త్రళ్యాా ఇగ? ఫి 
కాగా జాకి ఇ ఫి భాగ ఇర భాం కి | ఇ ఇఇ ఖ్ 

శాక ఇబ ఇజ్ ఇ ఇాాణ ఇల్లా శి ఇబ ఇరా ల్లి క్షి | 
తేళగాళ--షాళాచర. గగన ళం ఇగ ఛాయా భా కనా: 1 

ఇంచ్ ఇ ఇం ఇరా ఇ౯| కి ఇభ? ఇాటిాాం? ఇల్లీ బిగ! 
ఇన్నా గా ఖ్ ఇభ క్షి, ఇ అ ఇ ఇలా? ఇరా కి, శా ఇఇ భీ 
ఇగ కాంతా ఇల ఫా? | బర ఇ భా ఇష ఇగ? ఇగ్ల్లా | 

ఇషగఇ--గఇ భి భాగ ఇ ఖా ఇల కి, గగ ఇజ్ ₹ 
ఇళ టం ఇ భ్ గగ భ్ ళా కాళి ఇం ఇళళి ఇ గరగ ౪ 
ఇంకా భగ ళా | ఇ భిగని ఇ ఇ జాకి! కి 
ఇగ లాూణాగ ఇ ఇలా ఇగ్గా క్రి, ఇగ భాగా ఇర ఇల ఇల్లి 
గా అనా కాం ఇల్ బళా! ఇల ఇ ఇగ ఇ భాం 
₹7గ క్షి | " 

ళాంగగాానాంాన ఇ ఇళ్టాాగ ఇ ఇగ? || 

ఇగిగాాగారరాంల న గ కాగ గరగ ఇ కా 
గా ఇళ కాకా ఇళ ఇరా ఇ ఇరా ఇల్లా. 
ఇఇ! -- ఇ ళ్రుర్టా. రాగా ఇఇ కాకా ఇస 

ఇంగా | భ్యాజగారళా-జ్రగాకంానళబాణం 1 11. 



ష్ 

ఇల ఇ ఇను ఇళ కాణి ఇ ఇ ఇల్లై క్షి! భో 
ఇబ్రక్యాం ఇ ఇఇ గా భి క; క్యూ కాం ఇ అణా ఇల 
ఇ ఇబ ఇల గార్ల శ్రా కి! ఆ ఇ ఇగ, ఇగ, 
భాగాన ఇ ఖం ఇభిఇఖ చి ఇఇ ఇగ: ఫి ల ఇ ఖగ కి 1 ఇగ 
ఇగ ఇలా భై ఇగ ఇల్లై ఇగ ఇ ళల ఇగ్గక్షి! ఇగ ఇక! 
ఇభ ఖం ఇనా భై ఇగ! క్లిగ షి భి ఇరంఖిిల్చు భళా ఇగ 

[1 భళి ఖగ ఫె ఇళ గ ఇ ఇఇ భి గగ బళ కి ఇ 7౭ ఇల్ల 
ఇగ భి ౯6 గార్ల ల ఇళ కి! భా ఇల్లి జిల ఇ ఇళ ఆంగ 
జ్ క్ల ఇళ ఖ్రై స్య ఇల్లి భరి! ఇ ఇళ్ల ళా! భ్ 
ఇళ ఇల ఇల ఇాగ్నం కి ఇరా ఇగ భ్ భగ ఇ ఇ 
షా గంగ ఇం ఇ భై భగ ఇక్షు; క్రళ్తాాళ్లూ భం తిర తగ 
భి శి కోని ఇ లల ఇన ఇ ఇల్లి క్రి, భా ళిళి ఇగాగ్గా 
గస ఇ భల క్షి కిం ఇల ఇ భాగ్ ఇ అ గ గా గి లి 
ఇగ ఇగ ఇ ఇల ఇ [౪ |, ఇగా--గాఖ ఇ గ లైగి కి 
ఇగోలగి ఇళ ఇల ఇ ఇారాల ఇళ్ల | గళాంకాగళళా-ంకాగ (10 ఇళ్ల 
ఇల ఇఇ క్షి భగ క్యా ఇ ఇన ఇ ఆగాగు క్లే! 4 
బలగ: ఇబ గ కళ భి కి! ఆలి శా? క భా ఇ 

భి ఇళ్ల క్షే | 

అలా అలాల, నాలి ఇనా ఇఇ ల్లా కా 
ఖగ కి! ఆ ఇల ఇ భాం ఇలా ఇగ్యా క్షి | బఇళ--ఇళఖ ఇ ఈ 
యఖ ఇర గళ లి కి ఇనా ఇం! ఇం ఇ గానా క్షి | క్లో 

ఖల చేలా ఇళ ఇళ కి అ ఇ? ఇల ఇల్ల ఇ గా | 

(గ్ ఇ ఇం కార్యా ఇభ బగ ఇట్లా భు న. 

ఇళ భష ఇల ఇం్య ల్ల | బ్యాం ళా ఇ ఆల కి, ఇ5 ఇల 
అంగ ఇంగా క్షి | క్తి 

లకక శంకా నాభరానితాశాణానా 
వాల | గాలా ళాల? ాాాగక్తాం కాసణిళి 1... 



గల 

' "ఈిక్..లల్ట్ ఇగ ఇ ఇళ భి ₹లి శాలి ఇల కి; స్యా 

ఇ కాం భా లిం ౯ ఇ ఇం లగా శి! ఇ కంచ ఇ? 
ఇఇ గా కి! ఇచి కాల ఇటీ కి అగా కస్ ఇ ఇరా ఇ 
షి ఖైఇి శి; ఇళ ాళఖ భం గా ఇ ఇగా కాళి ఇఇ 
బ్యా ఇ ఇభ ఇరా ఇాణలా ఇగ ఫి గి ఇ ఇగిట్టగ భం కాగ 
కరి భర కి ౪5 ఇ సఖా లా స లా కి! స్యా అ ఇగాగ్ ఇ 
ఇాగ్లాగ్నా జంభం ఇ గగ ఇ కా? | 

ఇ₹1(₹1ఇ--- ఇ: రృంగాశ్ర గాల భగా ల కానా 
ణల శ్రా లగి తిలా కాగాలఖ: | ఉాశిల్లా- 
ఇళ్ల ౫౫-జ్యసళ్ళ-గకాాగ: ఇళ్ళ గా- గరా గాళ-గాగ్య్య్నా- 
బనానా భళ: 11|| ఇలా. ఇరా భా భగన్లైలా? 
కాగా ₹[[-ఇఈ-కార్యాళ్షైగ-సళ-ఇ/ంతగాంగళాగా: !. భిరా 
బాకా గ్య- కాగ ఇ్షళ?: రం గళ్లాభాగాల్ల ఇగగాాత గాగ--31 
-గ[ా-కగరరాాణగి ఇగ: 111 ఇఇాగ గారా ాాల్లా గాల. 
భ్లూశాణగా: ఇరా. కళ్ళా గొళాగాచరాఖా గళాంలాగిఖై ఇల ఇ: | 
ఖగ కాత ాగ్లా కాళ భల: కాగల గారల 
క్ర ఇకాంగాా్తాణాా 11111 భాషా ఇలాగా: శారషాళ్తా.ై. ₹సాగా 
బ్రారాార్యిగగ కోలా ఇళళి ఇలా ఇగ అగా: || 

శ్రా [రా ఇ గా ఫి కాం ఖా గాగ క్రి ఇగ: ఇ భాగ 
లాగ కి | ఇఇగాజాగా? ఇలా ఇళ భారా ఇరగ ఇ భి ఇగ భి 
నంళా లాట సన న లట ల 
ఇల లా భి కి, జ్యా జాం శంఖ గి జా ఇల్లై ఖ్ ₹ 
జాం లిగా కి! సానా సజ భాం గాం ఇల్ల 
చరా భళా వారి ఇళ్ల హాల భాగా ఇగజ్షి | ఇలాచి బాగే 
ఇబ్లా గ ఇట్టి గాగ క్లి | ఇగ: ఇబ భల ₹07 కి, భాగా శ 
గా ఫి భభ గక, ఇలా ఇ క లై ఇల ఫాలర్టః 
ఇట భగ గ గా లైల 1 ఇల్లి ఇళ ఇ ఈశలళ ట్రసలం 
ఇళ ఖ ఇటారగ ఇ సం ఇాషానాలళ క్ష 1౧. ల పంపన! ఏరు 



షు. 

భాలా గ ఇల్లా ఇ ఇరా కి | భిలంళి కాగ కి ఇ! 
ఇ ఖానా గళ్గా।; ఇంగ్ల ఇ గగన బత కా్య్లాభి కి ఇ ఇల్లి 
వాం గళ, అంశా భం భరి ఇట్ల క్షి భా ఇబ్నాఫె 
అగా ఫి భళి ళన ఇప లగి కి | కతా? ఇ ఇ భాం 
5 ఇబ ఇటా కి ంళి కని ఇబ ఇం ఇళ్ల! ఇంగ. ఇ 
ఇగ ఇ కారాల భిస్ గరా ఇళ్ల ఇ ఇల్ల భర | కారాభిాబ్లగ అ 
గారాలు ఇల్లి భారాల ఇన్నా ఇ గా బగ్ ఇస్ ఇ ళ్ళి ఇ అగా 

శీ |, ఇళాళళు తిల గాభ ఇల్ల భాంల ఇల్ల ఇ గా ఇగ 

ఇల్లా ఫి గాం? ఇళ కాల ఇగ ఇసి శ్రి ; ఇాగంభళి ఇ ఈ ఇల్లా 
ఫళాాన కి కిం భాం ళ్ళి భళా కి ఇగ 2 భాం ఇల్లీ కి! ఇగ 
ఇల్లి ఇగాాళా సి ఇగాాణా ఇభ ఇబ భగ బిగ కి రు భార ఇ 
ఇళ్ల భాం ఇళ్ల సాన్చా భఫస్ ఇల్లా గ్ ఇ లగి భగ కి ళా ఇట్ల ఇ? 
ఇస | అరక ఇళ్ల రాల జీషి ఇల్ల ఇళ ఇ౭ ఇల్లీ భ్రైళా | 
ఇంచిాలాసా ఇర ఖ్ బళా భా గాణ క్ల, ఇంగా భి 
ఇల ఇగ కా ఉషా రాశాక కాకి, ఇరా ఇ 
హి భణ ఇ? గారా క్షి ఇ ఇల్లా భిల్ల ఇాజాగ ఇట్టి క్షి! సారా ఇల్ గా 
ఇషా కళా ఇల ఫి గణి భి భాళ్ళిక్లి; ఇగ అ గ ఇబ ఇంగ 
ఇలా క్షి, ఇళళి జా ల ఫి గాంగ ఇ ఇ ఇగ ఇన్ ఇ 
ఇనా ఇ అాగణ క్షి భం ఇాణా భణ ఇళ్త గ బీ కాం లిగా క్షి | 

ం.. ఇల్లటాచాశళన కంఖా ఇగ సళ ఇల ఫి కా కాగల? 

ఇ | ఇ జాణ ఇల్లి కి! ఇజం ఫె బాక్ కల ఇఇ 
చాగాళా సం చరా క్ ఈ ఇఇ ఇ ఆగాలా శి | ళాల ఇలా 
బీపి లా ఇ ౫ ఇల్లి లై | భెళాిార ఇ భనం ఇ భి ఇ 
ఇ ఇళళి ఇ కగు ఇగ్గా? క్లి లగా కాఫళి్ ఇ కా ఇ వా 
ఇల్లా? 1 

న ఇబ భా కణాల జ్యా గ ఇట్టి క౯ | ప 

వషాటా ఇజ్ ఇల భా కారన్ ఇట్టి కి ఇఇ: ఇళ కారణ ఇల౯ క | ఇభ. 
ఇనా ఆ ళా ఇాణజ ఇటలి! ఇఫాలగా? బి భ్ ఇ్యా, 



ళ్ 

ఇఇ (౪ బం ఇల్లై ఇజం ఇల్లి బళా! ఇ ఖి ఖు ఛిళ్లి ఖం 
గారి శి ళా జగం కాగా ఫి ఇభ ఇ శి ఖై ఇళ క్షి! 
ఇగ ఖా భభి ఇగ తా భి భంఖగా ఖై ఇ గా? ఇ 
ఇగాఖ్రాగ్;, ₹ఇ-ళళ్ట ఇన ళా ఇ భం శి బళా తం ఇ 
ఇళ శై ఇగ: ఇ భాజాలు భాగా ట్టి, ఇభాచశ్రి ఇ ఇ భలే కి | 
గాంగ చల్లై భాంలా ఇలా క్షి | ఇ ఫి ఇగగణ ఫి గా కాంగ్ ఖాళి 
ఇల్ ఇగ కి, భగం? ఫి ఆగాగు ఫి జా ఇ గ ఇళ 
కైన శి | క్యాంప్ ళం ఖాలి గాళ్ళ ఫళా ఇల ఇరగ 
ఇంగా ఇబ ళా గళ ఇభ భాంఇళ శి | కాం ఇళ భాగ 
భీ 75 ళా లి కి కం ళ్ళి భం ఇ ఇళ్ళ ఇం సాల్ ఇగ 
కి, గాంభణ భా ఇరా ఇర శీ |, ఇభ చిం గాలి ఫి గాలు 
గ ఇళ ఇగ ₹౯| ₹2 ఇలా ళా? ఇళ కి | రాగాల 
ఇగ ఇజగరా గాణ ఫె గాగ గ ఇ ఇలు ఇంగ ఖై ఇగ 
కి, ఇళ గిలా భా ౧ 5౧ క్రి ఇం ఇణంఇ, భో, 
ఇగక్రత అభాాంగాగాా ఇషళాళ్యళర్సా ఇ ఇల. ఇ ఇా[గా ఇప 
బి ఇ7ా కి! ఇం స గాలఖా ఇాతాణ ఇగ ఇల్లా శే | అగా? 
అభరు ఇం ఛి బళా భశ గా ఇగ 
ఇరగ గాగ, ఇలా ఇళ్ళు ఇాత్తా కాాఇఖ, ఇళ ఇగాళానా, 
గారి, ఇ ఇర, గాలా ₹ళి! ఇ ఇచ ఇచా గారా ఇళ్ళ 
ఇల్ ఇస, ఇగ గారా కార ఇసిస్ భం షస ఇ 
జాగ ఇ గాం ఇగ లై కి, జొళింఇాా ఇళ్ల ఇ కాగ 
ఖర లిక కి ఆ లాణ ఫి కాగా ఇ బి ఇకా కళ ఇ శ్రి 

భాగ ఇ గి ఇఇ? ఇాణాగాళ్ళర్న ఇఇాజ్ళా కాళ వా 
గాగ? ఇ జైళ్ల (ఆ బి గా ఇలా భాం గా సాగా రా ఖా 
ఆ (గాం క ఇ ఇం కం గగాగా ఇ భాం), ఆ ఇం 
ఇం ఇల్లా ఫి భంఇన్సె ఇల్ ఫె ఇషం లొాభాగ్లాాగ్యా భ్ 

ఖ్ ఇంగా. సరళం ఇళ ఇళ అక, ఇ. కా ఇప 

జఖాన కారా ఇనా గార గా, జైసా ఇతి చాం్నా. 



ళ్ 

గానా ఇగాష్ ఫి ఇస్తా ఇరా గరం భం కా ఇల్లా ఇలాగ, 
ణా భం లాగి ఫి అగ, ఇ భి శబరి ఇాలాాలాం. చేళకా 
కాలా ఇలా ఇాగాళాలం ఇరా కాళ్లూ గరా కళా, ఇగ 
ఇాఫెక్ ఇల 1 

ఇజళ్రాళళ! ఇ ఇధి ఇలాగా ఇనా భష. ఇళ 
రర ఇ గాం ఇంగా ఇగ, ఇడ, ఇనా ఇలా తళ భర్, 
ఇరా(గాంా బాగ బా ఖా బళా అగి ఇ ఆగను కాళ ఇ భిగ్యా, 
ఇల ఇనా ఇఇ ఫి ఇస్ కారా ఇణ ఇ ఇఖాగ గ్ కాగా 
గా, బాం ఫి భాం ఇ గ్ ఇం ఇ కాం 
ఉఇగాగా భల ఫి ఇని షగాలా ళ్ళి ఇళ్ళ ఇన్ భి భంగ, 
రాభఖన గాం శిలల లి ఉల గాం ఇట్రాగ్ ఫె భాంఇానె. గల 

ఛా ఫి ఇగాజగి | 

ఇళళి! గి గజా? ఇ గ ఇ ఇల ఇ ఇంఖరాగరు గాకా 
కాళు రాఖి గం ఇసి జాగా ఆని. శారా 
కారాల ఇళ్ల ఇరా ఇభ ళాల? | 

ఇగ ఇ ఇభ, ఇెబ్చి ఇలా గాాఖ. ఇగ భి గ, 

ళా | 

షల ఆ ఇ గళ ఇభాభాణంాంగు ఇం ఖతి ఇళ్ళో 
శారా అగి ఇరగ ఇగ, కాగా గస, ఇట్ ఇగ గాక, 
ఇ, ఇళ్లు ఇం ల్లా, ఇలా భళి ఇర భగ, ఇఖల ఇ, ఇళ | 
గజా జా షప ఇ ళగాా చ ఇ ఇగ భర్తా భంగ ౧|| క్షి ఇ 
ఇళ వారాల ఫి గా కి, ఇ? కాగా గ సాం భాగా ఇ ఇ క్రి 

సెం గా చనం రాల ఇల్ అభా గరగ | ఇభఇ-నాణగాగా ఫో 
ఇగఇార, ఆశ్ ఇానెళను ఇల్ ఉసళన, ఇర సారా, ఇగ 
అక ళ్ ఇలా ఇ ఇన |! ఇ్యాగాచళు భాగాల కరా 1 
అధిగ ఇళ ఇంగా, |! అళ్రాష వభ ఇఇ భి గఖార్! భారా 



గళ్ళ 

ఇష శాఖ 60 గ గా?! కాంగా గా శి ఇ ఇగ 
ఇల్ | ఇగాఖంాంాం బ్రాం కణాల. తళ ఉేళాని ఇణాగు 
ఖని | అగా | ఇలా? ఇస్తాం | క్రఇ-భాంగా 
ఇగ ఫె [0 ఇిఖార్ | భిబానకం, ఇటా? ఇాణాని భిఖరి | 

ఇగాగ ఫి ఇఇ ఫి ఇ ఇ 75 ఇజం? భళా! ఇ 'భ' 

ఇ ఇ కాళళ ఇగ 1... 

ఇసి ఇస్ భిళగా చ ఇళ్ల ఇనాం గా గూ ఇఇ ఇరా? ఇ 
ఇ భాభా గ: (ఇ గ భగలా ఇ ఇల్లా ఇ ఇల లల ఇ? క్షి | 
గళం ౪ క్ల ఇ ఇం ఇన ఇ ఇల్ | ఇఇ ఇ ఇళ ఇల! 
గ్ అభం ఇగ ళ్ళ ఇ జ్ఞజ? | 

ఇఖార్యా ఖగ 

ఇండ 1 గం ఇం ౭్రైలుగత షె్షా 
సళళ. గగ్యై: | ఇ గాగ ఫి గగ ఇ ఇగ ఇ ఇల్ల 

శ్రి, గాళ్ ఇ? ఇగగల ఇ కలకి, ఇగ భం షా ఇఖళ్ల్ ఇల్లీ క్షి 
షా ఫి ఖ్యాగం ఇంట్ల తిం ఇగ ఇ ఖగ ఇళ్ల: ఇిళి భల ఇ 
ఆ లళి కీ! ఇగ ఇ? ఫె ఖాంలా ఖై ₹ఇ కం కాగ? ఇగ ళాల 
బాష, ఇగ శాక గా కర, ఉగ ఇం ఇళ ఇ అ్యాణా? ఇ 
సరన ఆ 5 కి! స గంత ఇ ఇ ఇ భా. జ్ఞస్సు.ఇ్సా. 



క 

ఇగ ఇ, గ కంళా ఖా, కా ఇగాణ ఇజం ఇ భగ ఖా, క్లో 
ఇగాగాగా బాల ఖం కా కం కా ఇ అభి గళ ళ్ళి ఇ 
ఇగ కి | ఇస్ ఇ ఇ భజ ఫి ఇగ ఇ ఆగ ఇగ 
ఇగ! ఇంగ ఇళధాల షా ఇబ ఇ ఇ ఇగ? క్లే! ఇ 
గళ ఇభిళాగి ఫె ఇల్ ఇబ్రి?ళ ఇ భారా క్షి, గాజ్య షా ఇగ శ 
ళ్ ౫ తిం ఇ? గి ఇల్లై కాగ భాం కి, ఇ నాగి ఇళ 
జ ళల ఇ ఇ అభిల బాభి కి | ఇళ: భరణం (ఇ? ₹5! క్షి | 

కళ: ళళచ[ కళ ఇబ శి భా ఇగ? భక్షి! క్యూ ఇ ₹౫ 
ఇరాళి ఇగ ఇగ కి తం రా ఇ ఇం ఇం ఇక, భా 
ఇబ్లాఫ గా ఇళ ఇ ఇగ ఇ ఖా షె గాగ క్రి--కైాాగళాగగ 
ఇగఫక్లనా ఇలాగ ధా ల గలా ఇసుక్యాంాభళి |! ఇలాగ? 
ఇ ఇలాగల్తు ఇాభాగళగ[ణ ఇ భగం ఇర్గ 1 ఈగో 
కళా గాగ ఇ ఇళ ఇం ఇబ ఇలా ఇంగ ఖైళ కి! ఇళ ఫె ఇ 
ఫఇా [గ ఇ భారాగగా ఖగ! పి ఇఇ గం కళ ఇ ₹ క్షి; ఇరగ 
జా గగ ఇ ఇన్ ఇంట్రా భగ కి! ఇంళ్లగ ఇజ్ కాలి చ భాగ ఇళళి 

ఇం బై ఫె ఇఇ భాం గాాక్షి, ఇ ఇ [గణ గ జ్ఞా 
ఇర? భళి కి ఇ గా భశ గా ఖర్ ఇల్లి బ్ర ఇభ! భా ఫి 
ఇ [భగ ఇ రా కిల కళగా! లలి కి ఇ ఇ ఇళ్లు! ఇ 
ఇఖాఇఖష కి, ఇగ ఇ [షా ఇగ! ఖల బ్లా ఇ గిగా ఇళ క్షి 

ఇఇ ఇ ఇళ్ల ఇల్ ఇట్టి బై భగ! | ఇళ ఇఇ (గగగాగా చి ఇల్ల ఫి ఇరా 

ఖై క్ష | 

ఇ ఇగ: ఇచా ళా ఇ ౭ గం భభి బగా కి | ఇ 
ఇరగ! ఇ ర? ఇర! ₹రగా క్షి, ఇ గ్ ఇగ చ ఇం ఇ ఇఖి 
ఇగ ఇ ఇనా గాం భఖ ఫ్ర గించి ఖై! కి ఇ గా ఇగ భగ 

ఇ ఇళ్ల ఇలు ఇళ్ల ఇగ. బళ ఇలాగ గ ఇల్లా బై భి భగ ఖ్ 

భ్ ఇ ౭ గారాగ? గి బి ఇ లి గ ఇంగా ఇర ఇలాగ, ఇ ఇళ్ల 

ఇష ఖ్యాం [౪ ఇగ | 



ళల 

ఇలిళాాాా ణా: ఇగల:--సళల్ల భభ ఇభైి భి భి ఇగ ఇ 
ఇన్లానె కచ భీ ఇల్ కిరు ఇ భ్ గగ ఇ ₹[ి ఇ ఇగాల 
గి, ఆళి ఫి షం గ ఇగ? ఇళ క్షి! ఇ భి గ భీ 
ఇగ ఇ | 

ఇలాభ: ఇచ: ఇ2 ఇనా శ్రి ౪ శి క్ఞధు ళా క్యాన్ 
ఇగ ఇళ గణ ఇ: ఇఇ ఇ ఇగ ఖగ శి | 

గాం: ఇ ఇసి ఇం భఖ క్షి, ఇబ ఇఇ లేగ 
ఇరగ ఇల్లి భగ? | 60 ఇజ్ ఇఇ కాగ! ఫె భార్యా ఇ భి భగ ఇల 

భళి కి ళళ ఇగ భగ ఇభ ఇల్ ఇల్లి ల ఇంగ? | ₹ ఇస కం ఇ? 
ఇ? ఇల ఇనా భాగా ఖట్రైగ | ఇ్ ఇ భష ఇం తల కి? 

ఇ ఇ₹గన్లి, భాచి షె సాగి ఇళ ఇళ ఇ ఇభ₹ఇ9 ఇల్లి క్షి | 

ఇల్ల: గగ:-గళ్ల క్యళ ఇఇ కి | ౯ బాళల గ ఇ జ్ఞ ఇడ్యాగ 
ఖ్ ఇష ఇ షం భాన్ ఇరా ఇగ ఇగ ఇ ₹ళాగ ఇరా? ఇగ | 

ఇగ: ఇస్;--షంళ ఫె ఖం గ గం లాగ చి ఇగ ఫ్ గి ఇఇ 
ఇగ? ఇ ₹|౯? కి ఇ ఇగాగ్! ఇల్లా క్షి | 

ఇష? ఇజం ౪0 ఇ గిగా ఇజ్ ఇ ఇ ₹ 
ఇగ భి ఇల్లి పి! గ ఇళ గలి ఇలా కా ఇ భష? ఇధి 

ఇ₹భాం? ₹ ఖాలి | 

౧ ఇాంా-చలాా? (౮ ఇ భాం ఫె ఇగభాల ఇ ఇగ? 
బి కి నా కళల ఇ భం ఇళళి ఇ ఇల్ల భి ఇబ ఇళ? 

ఇల శ్షి |, ఇ ఇ గ్య్టాాలళ కషం లై ఇ ఇగా గ గ ₹7 
లా ఇ ఇగాగిళా ఖగ! క్షి! ఇక్ ఇన ఇగ ఇగ ఖై భభ ఇ 
ఇగభల ₹జ ళా ఇ భై ఇ ఇర ఇళ లై ఇ భి ఆగ గ 
ఇల్ల భై ఇ ఇలా [భి ఇ ళా ఖ్ ఇ ఇళ క్షి! ఇజ్ గ 41 
ఖాళి ఇం భి గిగా ఇంగా కాళ ఇట్టి క్షి, ఇ ఇళ ఇ కారకా 



ళ్ళ 

ఇష స ఇరా ఇల కాశి భీ ఇళాన కి, ఇగ ఖ్ క117 ప 
కళ ఇ గారా చి ఇభ గాం ఖై ఇర కి ఇగ గా ళా ఇ ₹ళ₹ 
ఇభ ఇల శ ఖై క్షి | 

ఇ్యర్ర---౩గనా దగగ ఇ ఇజ్ ఇ ఇర క్యా ఇళ్ల క్షి ఇరా క్షి | 
ఇరా షా చళ్ల ఇం ఇర ఇల్ల కి ఇళ ఖా ఇళిగ ఇళ్ల బగ! | 

ఇంగ కాల వా ఇన ఫి తం ఫా సాన 
ఇ ఇన ఇ ఇగగాలా ఖగ క్షి | 

ఇన్నా ఫె ఇ₹ఇ---ఇలాగాగగో సి ఇష ఇచ ఇఇ ఇ ఇంగా గాగ 

కి, చా ఇగా చి 9 ఇష ఇజ్ ఫి ఇగ గ కి |, ఇభ ఇ 
ఇస్త్రి క్ర కష ఇ అగా ఇల్లి ఇ ఇళ లఖ ఇల్లి క్షి, ఇచే షా ఇళ్ల 
ఇగ ఇ గ ఇళ జాగా ₹౯ క్షి | 

ఇళళి ఇ చా ఇ! ఇళ్ల? ప్లై | 

ఇళ--భగ[ాం: ఇంగ) ఇళ్ల 1 ఇళ గ ఇరా బం ఇఇ ఖల 

గి ఇఇ ఇ గాలా ఇబ లి ఇఖా శే | 

ఇలాలగ ఫి ఇభ? ఇ గార ఇ ఇలా ఇ ఇలా ఇల్లి గాలా? 

ఇబ ఇనా? క్రి | షు ఇ శ ఇ ఇలా ఇల ఇల్ల ఇ ఇగఖ!₹ క్రి | 
ఇరాని గ ఇళ ఇర కం ఫె ఇళగా ఇల్ల క్రై ఇల్లి ర ఇల్లి కరగ భి! | 

ఇళ ఇ ఇ ఆలా కి, ఇ కర ౧౫ భాగా 
ఇషా ఇఇ ఇ క్షి! అాం్ర షు ఇంగ ఇగ గ ఇ ఇ గ ఇాజాగ 
శి, కళళ గ ఇఇ ఇగ జాలాార ఇఇ భి ఇ ౭ ఇ ఇ ₹౯| 
గాాళి ళ్ లగ కి | కాన ఇ భగ భై ఇ ఆగగాల? 

క ఇభ భం ఆ భి గాకా ఇ ఇగ ఇల ఇ ఆగగాతా క్షి 1 
ఇ్యా గాల ఇగ ఫె ఇఇ ౫ భి భణ? ఇస్ భి గ్ ఇ 
ఇళ్ళగా? భగ! క్షి | 



ష్య 

ఇాాలాఖు? ఇళ ఇనా ఇంజ ఫా తాం కే! ఇ ఖా 
ఆలా సి ఇషా: ఇళ్ళ ౪ ఫి భ్రై తానా చె శ్లి | 

ఇజాచన ఇస్ధగ ఇరా క్రాఖళ్ళి ఇభ ఇ [గాం ఇళ్ల! ఇ్యంాగగ 
గా ఇ ఇఇ ౪౯ ఇ7 ఇళ్ల కి | 

ఇనంంగా భల ఇబ్చి ళా ఇ? ఇభ శ్రి, సతాం క్రాళళి ఇ 
ఇంగ షె ఖాన్ ర భై క్లి ఇ ఇ ఇ అ్యాఖి క్షి! ఇట్ట ఇ ఇగ 
ఇగ ఇళళి భగ! క్షి | 

ఇబ ఇ్ ₹ ఫి కా ఇంగా భి కి ఇళ ఇ భాగా ఇళ్ల 
క్ఞత/ క్షి | 

ఇగ జాభళా-గ ఫి ఇర ఇజ్ ₹ర౫౫ ఖభైళ్గాక్షి! గళ ఫె 
ఇగ ళా ఇజ్ ఫి ల్యాగ్ ఇళ ఇం భం ఇష్యాళ ఇ గణా క్షి | 

ఇల్లా ఫె ఇబ్రళాగా ఖ్రైష ఇ ఇరేగా ఇస ఇళాఖ్ ఇ గొళగ? క్షి |-- 

ఇల్లా భభగ? భళి గాం షాఖాాం్రా రకా 
ఇగ కృగాగిలా గాత ఇరన్ భిళళ్నా | 
ఇద్యా: ఇచభళా కారి భ్ ఇళ ఇ ఇగ [౯ 
ఇషబాగాారాగాణ్తు ప్ర కాంగో కాగగ్న || 

ఖాన్ కం ఇళళా గన ఇ ఇగ ఇ షంభగా తిం భార శ్రాళల గ 
ఇగ భళా లగ ఫి గా ఇగా చి, ఇ ఇస్ర భి ళం గ ₹4 ఇ, 
ఇం అ ఇ ఇళ సాగా ఇ ఇగష ఆం భా ఇజ్ ఇళళి 
భగ శి! ఇజ్ రగ ఇఇ ఇల్లి ఇ భల లి ఇ ఇ రాగా? లర క్లే | 

ఇళ షి ఇగ్షిగాన్షగ? స ఇబ గా ఇ ఇలాగ లగా క్షీ 
ఇ₹ళళ! ఇంగా ఖాన ఇగ ఇ ఇ క్షి | 

ఇ ప్యాళ్త్యా ళా గభాా భగ! 1 ఇరాస్ధాంచ?. ఇర్టాళానః | 
ఆహా గగ ఇగ స గా! ఇ ఇన్ ఇ కా ఆగ; 
గా 1 | క్యారాాా[్రంిాం జం ఇస్ ఇ ఇ | 
ఇఇళరగ[గగళలన్యా యాగ ఇకక గాగ గాం భారిగా: || 



వ 

ఖాళీగా ఇల్, బ్రక్యాం? ఇళ బ్ఞర్ణ 7 ఇనాం ఫి ఇగ ఇళ ఇగ 
ఇగగి ఇ కళ్ సగ! శి | ఉగ ఫ గాబా: ఇ భి భ్యాా లి 
ఇళ భళా గ ఇల్లి గాంగ ఖై ఇ ఇబ ఇ ఇ ఇలాగా ఇగ క్షి! ఇల 
అాఖి చ ఇగ ఫి గా ఇచ ఇల్ల ఇంగా ఇళ్ల కి స్యా ఇళ 
ఇసి ఇ గగాఫ్ ఇ ఇచ ళ్ళి ఇ ఖా క్షి, శి రజి ఇ ల్లీ 
ఖ్రాశళి గ ళా ₹గాఫి ఇం ఇభ ఇ ఇశినం భి ఇల ఇ 
ఇంగా ఇర కారి ౧౯ పళ ఇగ ఇ ఇలా జల ఇగ ఇ₹1ఖ, 
ఇగర్చర ఖం భాగా [౫ ఇగ శే | 

చాాభళాాస ఇం టాళగాయాగగగాడి: | ఇగళన!- 
శ్రాజ్యళగళగాంచిర్యాల ఇ కలె క్ర ఇరా || భార్యా ఇభ గ ₹గాగ 
కై ఇ, ఇగగలా భా గాది ఫి ఇ గ బస రా ఇళ్ళ 
ఇగంాఖ? ఇగ భర గా భషళగ భళి చి ఇషగు ఇజ్ ఫి ఇరా బగ 

క్ర, ఇ ఇంగ చ ఇజ్ భి జగాా? ఇళ ఇగ ఇాాక్రి, ఇగ 
ఇను ఇళ్ల ఫి భా ఇ ఇఇ ఇచ | 

ఇళ సి ఇగ ఇట్రాాాంగి ఇ భై భాం ఇ కి! ఇగ 
శా ఫి ఖై జి ఇల ఇ? జగ ఇన బైట ళా శీ! తగ ఇగ! 
శైశ్షిగ్ ఇళ్ల ఇగ భారాల ఫె గాగ ఇళ్ళ ఇల్లా క్షి, ఇళ్ల లం కి 
ఇ ఇ ఇగభాంా ఇ ఇషా గఫె గాం భభి! క్షి | 

గాణ నా గాం గ ఇబ భగ ల్లి ఇభ క్షి | 

ఇల ఇ₹4:---చేళగళ గి ఇబ భి ఇాళ్ళాంం ఇళ ఇల్లి శ్రి సన్యా 
ఇష ఫి ఇరా లి ఇళ్ల గాణా ఇళ ఇక్షి, షె ఇగ లి సళ లంక ఇళ 
గళ్ ఖ్ ఖళ్య ఇ ఇజ్ ఇ భగ భగ! క్షి | 

అం అలగి ఇభ ఆగిలాగా! ఇఇ శి | ఇ భళ్ళు భ్ భల 

సాగక 
ఇక్లె,,.2 అనాను ననినాల ట్రై అవయాననులప్లు 



వి 

ఇఖాళా ఇ! 

ఇండ ౮1 స్నర ₹రఛిం 

ఇంభాాణనంగిలా? ఇలాగ. ఇదా భం ఇగగెట్టాగ 
కన్య గ్లాభాగగ్రగాగగారానాణం ఇనా బజన ఇగ ఇకానానా గాగ: 
గళ ఆనిభఇాంర. కాగ్. బలగ ాగారస్రళాం బాగా 
ఇన్నాళ: 11 ఇబ భ5 బిర క్ల, ఇతి బం భళే కి, ఇగ ఇరా భల! 
కి, ఇ భం లగా కి! కరం ఇళ ఇ ఇ ఇళ ఇం ఇగ! కి1 
ఇఇ లై కి |! ఇసి ఫెళ ఇసి ఇంతి ఇ ఇన బ్రైగక్షి। ఇళ 
భారి ఇలా ఇళ్ళ ఇగ ఖైఇా శ్రి | ఇఇ ఇళ భా కాక్ లగ కి | 
ఇ గా గంగా లకి; ఇస ఇర; ఇ ఇ భాద భగ క్షి| 

ఇర ఫి గా ఇ బి5 గాం? లిగా శీ! ఇ నారు ఫి ఇ 
ఖా శి | ఇళ కం ఇ ఇళ ఇలా ఇబ్రా!ా? ఖగ క్షి | 

ఇగ ఇ ఆగ కఇ ఇల్ల కి గార్డ్ ఇఇ బఇగర ఇ ఆనా ఇగ?! 
కి, ఇతి ళం సా? ఇళ భం లం తేటి ఇఇాలి బక్షి! ఇళ్ళ 
ఇ౮ కళ్ళ భి భళా గాల గ గా గక ఇ శి! ఇని ఇగ 
ఇబ్షాం[ాల ఫి ఇరగ భళా క్షి! అభా ఇర ఇక్ ఇళ్లకి! గా 

ఇన్యషళ గ ఇ ఫె ఇఇ ఫి జగ బర భం ణా భగ ఇగ కె 
భష శి, ఇళ ఇ లగ కి |; జ చిం కి వళ ఇళ్ళ ఛాగా చ ఇల్లా 
లం ళ్ళి ఇ! ఇరగ ఇళ ఫిష్ ఇ ఇగ క్రి, గారా ఇషం కం 6 
బె బా గగ భై క్లి! ఇ ళా ఇ [గాళ్ భక్షి 0 ఇక్ ఇ 
కోశ ఇ ఇళ ఇళళి బళఖ ఇగ ఇళళి భర కి, ఇ క భశ, 
జాచి ఇగ ఇఖ్షాఖగా ఇగ లీ లగా కి గాన్చ కాఫి భా గా గ 

ఇజ్ల్ బలగ! (|| వగ క్షి! ఇ ఇరం ఇం లె! శి ఇళ్ల ఇళ 
ఇష భగ శ్లి! ఇగ ఉళళి? ఇం ఇళ్చగ్ ఫె బ్రషశ్లి, ఇ గాగ; 
భక శి గా ఇం ఫి గా భై ఇగ? కి గూ ఇఇ లస ఇ 
గభాం చి ఖా శా ళం భి [గాగ ఇ ఇలా ఇస ఇ గ ఇంగా? 
బళా శ లం కి! ఇళ్ల బళం ఇగ తిం గళ గాల 
ళా లిగా కి! 



నీకీ 

చళళాళాధగాంళిి క్యా ఉని భాళాగాాకాల గార 
చాక కాగాంాాాం అగా? బాంణ్న ॥| 

ఇ ఇజాళి ఇద్దాం గ బరా గాలా ఇం భళి! గ బారు, 
శాం భం క్రళ్ళశ కారం ఇ, కకగాగా, కఠ గళ ఇభ ఇ ఇగ ఇగ 
ఇళ ఇర్గ కట్టగా ఇ ఖైగ్గ క్షి | 

ఇగ గాగళళాళ్యా? శాం భారా ళా భారా! | 
కొలొ బాగాన్ని కాగ సణంళి క్యా భిగొలింగ: 1. 

ఇ ఇ కరం ఇం: ల ఫి కక శాం లలి ఫి 1 ఇ 
ఇళ్ళ ఇగ ఇ బళ క్షి భం ఇ! గళ లగ కి |! ఇళ్ల ఇశగగు ఇగ 
ఇళళి గార్గి ఇ గా కార ఇళభలి భం ఇరా? ఖై కి 1 ఇఇ ఇ 

ఇగ భాం? ఇళ! క్ల | 

ఇంగా గరగ ఇరాగంగకారాలి ఇభకకా 
ళం | ఇర ఇగ: భాగంళాగ్థానం ఛాణగాా? ₹గభాగేగళా/నా! (| 

ఇనా గాం గ ఇగ ఇఇ భి ధారగా ఇగఖా క్లాకఇ ఇ గారిగ 
ఇగ ఖై కి, ఇగ * గాగ? ఇట్టి వ్ర | ఇఇ 7 గాగ: ఫెళ 
ఇ ఖాళ్ల | 

ఇ ఇఇం-గాగాణ గళ తేర్యాలాన్షరి | ఇజ్ శే ఇ ఇ క్షి | 
ఇన్లార ఇగ | ఆ|| ఇ ఇఇ ఇ భగభగ క్షీ! ఇలాంనాగ్యా |! ఇల్ల 
ఇం ఇల భాగ? కి |! ఇంల్యాలగి | ఇబ గగ ఫె ఇగ ఇల భగ! 
శ్రి, ఇర్ర: | ఇస్తా ఇఇ గా భళా కి! ఇచ ఇఇ ఇ 
ఇంగా లభి ల్లి, ఇల ఇల ఖగ ఇళ 5 భగ ఇల్లీ స్రాఇలా ఫి ఇగగాల 
ఇ ఇభ ఇల వ్ర భాగా కి! ₹| ఫి ఇగ బాబాకి ఇ ళ్ళ భా 
ఇబ్లి బగా ఇభ ఇబ్రైాం! ఇ ఇగ ఇ అ గా ఇగ క్షే। 
ఇర్రాగ్ ఇ ఆగ ఇ ఇ కి ఇ ఇళ ఇం ఇల్లి లగ! | 

ఇధభిల-ళా భ్ ఇ ఖాళి భం ఇభ! భం భి కి! ఇ 
ఇరలాంల కల ఇత ఇగ ఖైరే కి! గంభం బిజ్ 061 కారాింఖి 



షో 

ఇనా ఇగ ఇళ ఫం స్యాం ఫా కి! ఇలాకా ఇభ ఇ .కళరీ గ 

ఇళ ఇ| ఇ గళా లగ చాళిత బ్ర గాం ప్రా ఈ ఇ 

5 అలి భాస జాం ఖా ఖిలా కి, ఇఇ ఇళ భజ 
ఇల్లి క్షి | ఇ ఇ ర ఇగ స్త ళా? ఇగ క్షి | 

₹1. ఇభణభిక--ఇం గగ క్యా లి ఇ ఇజ్చి ఇగ బాం గ 
జ్యా (రగ ఇ ఇ ౪% ఆాలా, భర కి! ఇక ఇల్లి ఇంగ గ 
ఖాగాజి సి ఇ ఇళ గ ఇ ఇభాషగా ఇరా ఇ కా భళి కి! దగా 
ఇగ ఇలా భి ఇగగళి ఇలా భగ కి | ఇ తా ఇారేగాగ 
ఖ్ టి గా ఇసాాం? భళి శి! కారాఖా అ ఇళ్ళా భగ! కి | 
ఇరగ తి ఇం ఇ గాస్ షి ఇర భగ ఇబ కి! ఇ 
గ్ ఇర్టాగా భై ఈ ఇబ బు ఇభగాగు ఇలా, ఇగ ఇలా ఇ? కె ఫారం 
ఇళ గకోకరళ!గా ఇ ఇ గాఖరి కేళి! గళ ఇ ఇనా భ్రషాగల, 
ఇగ్గర్దాళ, అం ఇగ ఇ ఇళ్ల (గ ఇ ఇళ ళ! భళా క్షీ | 

షి లచ? భాగ షి చ ఇగ ఇంగా గా శి ఇల్లి 
గళం రభ క్షి! గళం ళల ఫి ఇ ₹గగా భగ ఇబ 5 ఇ 
ఇరగ ఇ ఇల్లి ఇగ | ఇ ఇ కర ఆధా ఇఇ ఇఇ5 గ గాం క్షి 
ఇ౭ (౪|| ప్రి, గా ఇగ క్లిగ ఇ ఫి ఆగాలా ఫె ల ఇల 
ఇ ళాగాబైగిక్షి | (ఫి ఇగ గ ఇగ జల భారక్లి! ఇగ భళి 
ఇళ గంగ ఇక్ ఇ ఇగ భళి ఇ గాళాంగి ఇళ భి క ఇ భా 
ఇలా ఖ్ ఇగ భళి కి; ఇ గా ఇచి ఇళ లి ఆగ ఇన ఇ 

జై, ఇరా షెజైాగ ఇం ఫి ళా! ఇగ గాగ ఇలా భి గా ఇ? భళి 
షి, చ ఇం గ్ గాళ్ళ, గ ఇగిం ఇ భఖ బాను ఇల్లి 

ఇన (ర ఇల ఇక భన భగ కి ఇల్లు చ ఇ ఇల 



న! 

రాగ ఫి శళ ళ్ళ బ్ర ఇ శి! కం ఇల్ తిం ఇర ₹ శాక 
ఖఇగ గ ఇళళి? ఖగ శి | 

వెళ కళా భాం భం లిగా ఇ రగ గ ఇ ఫె ఇళ కాకి 
కాశి గాణ ళ్యాళా కరగి చ ళాారా ఇళ గాళ్ళ కి, 
ఇగ ఇ ఇనా ఇభ కం ఖ్టళ ఇగ లాగ్ స ఇషా ₹౪ గాణ క్షీ | 
కషళ ఫి ఇళ ఇరగ ఇషా భగ ఇగఖా ఫె ఇల్ ₹గగా ఖగ కి! కళ 
ఇళ ఇల్లా ఫి ఇ బ్రాల భారి ఇటికి! అ ళగా ఇ భగ ఫె 
ఇళ ఇం గొళా క్షి | 

గళ. 
జల 

ఇభ ఆ 

చార చా! 

వాషగ్ ₹ళగ ఇ ఇ 

ఇగ ఇళంరా భళాంన లగా కలసి ఇగాగ్యా వ్య: | ఇళిల్లా? ర్చ 
గా ఇకారిత ఇషర ఇళ || భసాంభిఖిళి ఇస ఇల ఇగ ఇగి | 
ఇళళి ఇళయ భఇళ కర ఇళ || ఇఇ: ఇఇ (ఇ 350 ఇగ! 
ఇగళాగి ఇషెళ్ళి | భాగధా్య్యాాగాణా జై గాగ: || 

అణ్గాషల్గా! (గా భి ఇల ఇ ఇబ కళా త్రాధార ఇగళగా 
ఇఇ? భా బై క్షి | ఇల్లి ఇఇ ఇం ఇ ఇ భష కా ఇగ 
ఇగ? ఇ భం ఇభ ఇ? ఖై ఇ ఇ కాళ గోలగా ఖం జ్ఞికేల ఖల క్లే | 
భాగా ష్ చి ఇగ భం ఇభ ₹[ ఇ ఇ ల్లి ఇ ఇల్లి క్ర ఇగ జగ 
శం లగ కి! ఇగ (గాగ ఇల్లీ ఇబ భై ఇ ఇళళి లెస్ జిల 
కరి లం కి! ఈ ఇరు, ఇగ ఇగ భి ఇగ షి లా ఖ్లైష క్షి, ఇ 
ఇ భ్యాఖ గి భాగ ఇ ఇగ? భక్షి, ₹1 భం ఇసి శై 
ఇగ ఖగ క్షి | 

అయంాాాళాని ఇన ఇలు కృత ఇళాన క్యా | అకాల 
ఇగ! ఇరగ? ఇల ఇన్నా || 



వళ్ళ 

శాగాళ ఇల్లా ఖై ఇ ఇళ రరర ఇళ్ళు భగ ఇగాట్, ఇకా, 
ఇగాఖ కం ఇరా లగ కి |! ₹₹ గాణ ఇర [౧౧7 బైల్ కి | 

భాగా ాంవాాగాధా్య తి: ఇషా? ఇల బ్రసార్యాా 
ఇష గళాతా | శాసన గంగా బ్లాగు ఇ ఇం ఇన్ భా 
క్టశషాఖ్నా || 

పెళ్ళా ఇళ కం ఇభ ఇ లస చ లగా ఇ ఇ బి ఫి ఇబ కళ! 
ఇర్తాం శాగాం ఇగషగా భాగ భం ఇచా లాంాగాని శ 
శి, ఇం రంగి ఇ ఇట్టి ఇ ఇ ఖ ఇగళా, త ఇర, బగా గా 
ఖం గగ: ఇ౯ ఖగ క్లే | 

గాంగ జ్యా ల ఇరనగం [1 ఇ భగ 
ఇ ఖ్రి త ఇాసాత ఇ ళా ఖైష క్షి | 

ఇిఇషగగంంలాగా ఇ ఇంగా ఇన ఖై ఇ ఇళ్ల రల ఇరగ ఇర అగ 
ఇ లం కి! ఇ లిగా? ఇభ? ఫర ఫి! గా ఇం ఇ [5 
ఖా కి! ఇఇ రాణగి భం రాజిగ ఇళ? భగ! క్షి | 

ఇగ ఇగ లగా గల్లి ఇ ఇబ క కా గార ఇ 
ఇిజ్గా బై కి ఇబ ఇం ఇగ గ ఇళ గాభ? ₹[ ఇ బ్లైఇ 
ఇక ఇ౪ ఇభ ఇ శి గాం కి, ఇల్ ఇళ ఇగ ఇగ ఫి, 
బశాళు గ భాష గాం అగా ఫె ఇబ శం, ₹ళాల 
ఇం ఇం బగ క్లి! లగి ఖ ఇళ భి గాగ ఫి గా భక్! ₹ 
భగ ఇ ఇగ? ఇంగ భి ళా బ్రిళి క్రి కిం ఇస ఇన గ ఇగ 
ఇగ ఇగ ఫి లాగ ఇ ఇళ్ల ఇనా ఇ భాం క ఇగ శీ | ఇగ 
ఖ్ ఇజ్ ఇగ ఇగ 71 ఇ భై ఇళ క ₹ ఇ ఇబ జ 
ఇబ! లి కి |! ఇళ్ల ఇ షా | ఇ లి ఇ ఇగ? గళ? 
భంభం భళా కి; భా ఇ బం శి భా భై ఇ భి 
ఇ భగ (ఇ ఇఇ శ గాం ఇల్లి ఇ ఇళ! కళ కష ఇ గాభ 
ఇంగ ఖు ఇట్టి, ఇ ఛ్ ఇం ఇగ శం ఇగ గ ఖై ఖ 



వ 

ఇళ ఇం ఖై గాళ్ళ, ఇ భభ జ్ తళ భాగ ఫి ఇగ గ 
ఆరు ఇం ఇచ్చి భాగా ఇళ భాను తిం గా ఇ 
క్ర, ఇ భళా ఫి ఇళ ఇనా ఖభ్యా ఇట్ల ఇ భెళాఖ్లైి ఫి చి ఇళ ఉషా 
ఇాపిగొళాక్షి, జన్యాళా ఇల్లై ఇ ఇజాా వై భి ఇ ఇళ ఖి 
రేగా? ఇరగ కఠ ఇగ బ్రైగి క్షి, గల్లా ఇలా కల కాగ ఇ ₹1₹| 
చ ఇల్లా ఖై భి ఇ ఇ ఇంగా, ఇ గాగ కాళ ఇ భ్ 
జాం ఇరా ఇల ఆ ఇ కాగ, ఇళ ఇ కాగ ఇ₹ా5 

భిషాళా శాల చిం భా భగ కి! ఇళ ఇ భగ ఇషా ఇభ ₹||ా 

ఇభ లి ళా కళ ఇ అణా ఇంగా ఇన ఇరగ ఇళ 
గా వంకా బాకి! ఇ కాం బట్టి ఇటలి ఇగ భో లైల! 
కి, ఇఇ ఇగ రా గ ఖై ఇ ఇఇ క గాం భలం ఇచా ఇల 
ళా గి లం భాసా సి భళిళాగా ఇరాని తల చేళాఖ్యాగ 
భర కి! లగా ఫ్ ఇల్ ఇ ఇలు ఇ కళ్ళా కాగ ఇంగా, ఇలా 
ఇల ఇళ్ల భి ₹1% ఇ భ్రైాణషగా కాంగా లి శి! ఇ ఇ 

గబ చ ఇట్టి భళా క్ ఇషా ఫస ట్ర ఇల్ ఇగ కి ఈగ భి క్రాకళ 

గళ్ల: లాగా ఇ ఇన్న్ ఇ ఇళ ఇగ ఇగ! క్షి | 

జక అలి--లా గ ఇజ్ తళ ఇభ జాల! భగ క్షి 

కాళిని భం బల్ ఇం ఇం ఆలి భి క భల కి! గ ఈ 

ఇల శ ఇం ఇగ లగ కి ఇభ ఇ ళ్ ఫి ఇబ గ ఖా ఇ ₹ 

భల కి, సభ ఇ ఇ ఇ ఇగ కా ఇగ ఇంట్ భారా? లగా కే | 

స ాల-గగఇణి్ ఫి ఇం చ భగాగా ఇ ఇజ్ ఇగ లై ఇ 

ళా శారా గ భం కి ₹ (1 కా ఇ భం ఇరగ అగ గళ ఇ 

ఉన ఇ ఇ! ఇల గాల కి! ఇం అం స కరాళ 

ఇష్యాళ్ ఇ క్రి | గగ తళా అాగ ఇ భగ ఇగ! శి! క్ ₹గా 

చె రా గాలి గ శై ఇఇ తనా ఆ ఇ ళ్ళి భళి కి! క్యూ 

ఇరా భగ ఇబ ఇ భా ఇల్లీ క్రి! గా ఇ ఇగ ఇ ఇా ఇల్లీ 

క్రి; ఇబ భా గాస్ 



ట్శల్రీ 

ఇెళగాఇ--స భై ఇళ్ల శ్రి, ఇభ భం ఇభిళ చ ఇళ షి ఇ క 
ఇగాఖక్చి ఇబ్లాఫి ఇఖ్టిక్లి, ఇం అర్య ఇం ఇస శి ష అగి ఇగ ఫి 
శి, ఇళ ళా ఇళ్ల ఇళ కఠ ఇగ భి క్షి |, రఫి కం భరి ఇరా 
ఇగ ఇళ ఇ ఇ జత ఖాళి ఇట్ల (౯ | 

ఇగ ఆగ ఇళ ఖ్యాక్లి ఇ ఇల తం ఇలా క 
ఇళ ఫి భంభం ₹గాఫిక్లిి 

ఇగాంయగంనా గ భగ తిం ఇన్ ఇ ఇసి ఇ ఇఫ్ ఇలా 
ఇం ఖ్యైక్షి, ఇం భధ గ ఇళ ఇళ ఇంగ కి ళ్ళ చ ఇళ్లర, 
భగ కాలిగా ఇగ ఇళ ఇ ఇన్బళా* ఇల్లీ బగా | ఇ ఖగ? ఖై ఇ 
ఇఇ ఇ ఇస షష ఇల తం జ్ఞ ౧ చ భా క్షి | 

.. గాంగ సం ఇ ఇళ చ ళాా లై ఇబ ఇం ఇళ్ల పీ! ఇ 
లగ లగా ఇ భాళ క్షి, ఇళ ఇళ భి 5 బాత గి శి ల స్ 
ఇంగా! కైరా గి ఇ భి గాంలాగా గ ఇషా ఫి ఇష ఇం ఇథి భాగ 
క్షి, ఇ ఇ భరా* ఇఇ ఇగ | 

ఇభాళఇఫె ఖగ అగ ఇ ఇభ ఇబ ఇగ క్షి, ఇళ్ల 7 
గాం ఇగ భాగాలకి |, ఇళ లగా గ ఇ! ఇరగ ఇళ ఇగ క్షి 
ఇనా భగ ఇ ఇగ ఇగ క్షి | 

ఇలాగ ఇ భా లా ఫి ఇసి ఇళ ఇగ ఇరగ ఇళ్ల 
ఓ గణ్యాఇ ప లై గరా, ఇను ఇన్ ఇభాగా క ఇల్లి భళా! 
గరా ఇ ళం ఇలా ఇఇ బలగ భజ | 

ఇనా గరిక సెళ్ళారంటగిలగం ఇం ఇల్లి సభాం? ఇభ! ఇళ 
జాగు ల 

ఇఇ జా ఇ గాణ ఇవ కళ! | ఆ ఇగ షి భిభరి కి, ఇగ 
ఇళ్ల ఇఇ భళి ఇ భళి ఇల గిం ఇళ ఇరా భి ఇ కి! ఇకో 
ఖై ఇఇ ఇబ ఇగ ఇఇ కా ఇం ఇ భా ఈ | బిగి శ ఇ 



ఇకక. 

ఇజం ఇసి ఖై భం ఇబ గరా! క భారి? టి, ఇబ్రిలిగ్ గ ఇ 
ఇళ ఇగ ళా | ఇఇ భి గ ఇళ ఇ ఇర షా గ కాగ్ ్యూ 
ఇం ఇ ఇ ఇట్టి ల్ల ఇగ లగా గ ఇల్ ఫి ఇళ షెాల్లా కళ 
ఇగ గ్గ? భారాల! ఇల్లి క్షి | 

జలోంలి ఇళ ఇం ఇల్లి ఇర రగా చ భాగా క్లి,. 

గ ఇస సం భాబి ఇ గా ఇక ౧ ఇగిఫె ఇల్లా 
ఇంగాళా ల భై గా క్షి, ఇళ గా గి భం ఇబ్ళిగళ భై ఇ 1 
బాగా గాం ఖా ఇళళనా గిం ఇరగ ఖై క్షి |, ఇళ్ల ఇసాక్! 

గళ లలి కి | ఇచ భం బ్రాల ఇఇ ఇల్లి బైల్ |! (ఇన్ కా లగే! 
శి, ఇళ భం థగ ఫి గా ఇ ఇగ భష క్షి! ళా ర ఇ ఇబ ఇ 
ఖై ఇ ఇగ తల ఇగ గా కి | ఇళ ఇ కు ఇనా ఇళళి? గభభగ 
లర ష ఇగ ఇళ ఖ్! ఇరగ గగ తిం బాగం గగన భం ఇగళగ 
శి గ్య ఇగ ఇ ఇఇ లాగ్గ ఫి భళా ఇగ ఇగ ఇ ఇళ్ల ఇటీ 
బెం | ఇగ ళ్ళ ఫి ఇల్ల ఫి ఇలా ఇళ కళ ఇగ గాంగ క్షి | 
ఇ ఇల భగ! భర బళ! ఇళ ఇఇ తళ ఇరగ ఇరా ఇభ ఇల్లీ 

గాం; ఇలా భాష ఇల ఖ్ క్యా బక్షి! చ ఇళళి కః 

ఇం ఇరలణగ చ ఇరాన్ భిక్ష గ్యాచి బా ఇ ఇల్లీ ల! ఇ 

ఇన్లా గాళ్ళ, రాళ ఇ కర ఇల్లి ఇ ఇషా లిన ఫి గా ఇషా 
ఇగ క్షి | ఇగ క భణ గ ఇం గలా? ఇల్లై ఇట ఇం భళి 
శై, ఇ భా గ ఖగ జర భి చి ఇర ఇ గభళగా ఇ ఇల్లి క్లే 

కిం ఆట్ భి శి, ఇళ ఇభ శభ ఇళ భగ గ భ్లై ఇ 



కిం 

ఇ భి ఇషం గ ఇర్చణ భన శి! ఇర ఫి ఇజణ్యం గ బ్ర ఇళ్ల 
ళా! ఇ ఇల్ భం ఇళార గ ఇళళి లస భి [ి! ఇలాగ: 
కాగా ఫి ఇలా ఫి ఇజం కళ కూ భళి భి ఇత్ర బైల క్రి; ఇభల్లాంా 
కాగా ఇల్లీ భళా, గాం భాం భాగా ఇకో భర కి, అం 
భా తాళ ఇ జాం ఇల్లీ లర ఇగ గా ఇ ఇగ ఇగ 
శారా ఇ ఇరగ కరగ లం క్షి, ఇ ఖగ ఇషా గా షి రళ ఇ భక 
ఇ శి, ఇం ఖయాం ఇభ ఖి భా కా ఇ ఖా 
ఇళ రగా భి తెల ఇఖిి | ఇ ఇభ; ఇగ ఇరగ భైెళ! కి! ఇళ్ళ 
ఇగ ఇళ ఇగోాల ఖై ఫ్ ఇరా ఇల్లీ భట, ఆళి భీ 
ఇళ్ళకి; లాఫి ఇల గ ఇగ ఇని భై క్షి | 

ఇగాణాగా ఇ ఇల్లా 

ఇఇ శ్రగాగి గగార్హట్టల్ళాణ్యాగా? కోనా ఇలానా ఇ | లా 
ఇంరగగాగ్యా డర! ఇర ఇళగోగి ఇ ఇష: | ఇగ రా ఇ ఇ 
గా! బి ఖీ కార్యాల, ఇన్యాత అల క్రల్టాగా భళా గొళ్యా కి! ఇళ్ల ఇ 
భాబి లి ఇల భె శి ఇళ భ్ భింఇా లి ఇగ బళ కి! 

ఇళళి ఇరగ భగగరగ గగ: ఇ కళా | 
రాగా గళ ఇగాాంలణ | ఇలాగ ఇజ్ భగ ల్లి 
జయం ఇఇ ఇం ళ్ళ ఇబ భి ఇం ల గళ ఫగభ కాగా ఇ ఇఇ లగ! 
శి అంగ్ కాగా 16 భగ ఇ ఇం ఇగ క్షి | 

ఇం లంగాకు ఇల ఇసి ఇఫ్ బంగ అలా! ఇ 
అణ ఇనా ఇలాగా ఇ || ఇ అలగా గ ఇన్ ఖై ఇష్ ₹5 
ఖల లి ఇ ఇబ ఇగ ఇగ బై క్షి! ₹ళ ఇ ఇగ్యాా ఇఇ భా 

వెళ్లగా ఇ గాగ భై క్లే | 

లారా? భంభం: కటిం ఇ ఇ! ఇలా 
ఖఇలా ని ఫం శ ఇళ గ ఇలాగ భి కి 



[గ 

ఇభాాాాళర ఇలా ఫె ఇళాణాన? ఇబ భా ఇగ గాశాగాలి, 
ఇభ గగ గాలి భం ఇలాగా ఖర క్రి ఇ గా్యాఖ చ ళ్ళ క! 
ఆధా ఇభ ఇఇ ఇళ ఇరగ లి ఇ గాగ? క్ల | 

ఇఇ ఇబ ఇల ఇళళి భి భళి ఇ ఫి కాగ 

శ్ర 5 (భాగా క్షి, ఇ బగా ఇ ఉష ఇచ్చా ఫి భళి ఇ? 
ఇర్ధగ భఖ బైగ శి, ఇంగ భం కా అబి ఇసాలా? ఇగ క్షీ | 
ఇళ్ల ఇబ కా బ్ర గ ఖ్రిధి జ్యా గారా క్ర! గాణ ఇ జాల 

ఇళ? గాగ కి, ఇషళగాం ఇల గ ఇగ శ ఇం గాల! ఇగ కి! ఇళ్ళ 
ఇన్నా జగష, ఇ ఇభంళా ల్లి ఇ ఇ ఖం ఇ గళ కి! ఇగ 
ఇాాగాంిఇ ఇ బలా ఇగ? కి |! గానా లా కి, ఆ కగళా లగ! 
కి, ఇగ ఫి భీేఫి ఇం ఇం ఇసక, షల గ ఇర ఇగో 
ఇం ఇళ క్షి! కరచి ఇంగ గాం శి, బగా ఫి ఇ గ్ల 
ఇ ల్లి బైల శి ఇగ! గాాంగగా లిగా కి! ఇబ 5 భ్ భగాణగ ఇ 

ఇళ గళ ళా లి. ఇగ్యాళ సళ + గాభ ఇా ఇగ ఫి 
జా ఇ ఇళ ఇచా ఫలి కి, కధ చ ఇరగ ఇన్ ఇ ఇళ 

ఇఇ కి, ఇగ ఇలాగ ఫి ఇ గి ఇళ భగ కి | 
ఇజం గారా గ ఇ ఫి ఇండి ఫి ఇ ఇర అరా ఖగ 
ఇంకి; ఇభ గా భాగా గై ఫి భయ ఇ ఇగ ఇరా ఇ 
ఆలి ఇళ ఇజ్చల ఫి భాం గ లాగా భగ శి! ఇయాన్ ఫె ఇల్లాలి 
ఇచా: సాగా గాణ + భారా ₹% భంగ ఇ ఇ లి? కి 

షె గజాలా ఇగణగా గి ఇగ ఇళోగ్ కాగ ఫి గా గ అగా 
ఇళళి కి! ఇగ కాశి గా ఇ ఇషం భం ఇగ? ఇ? భీ ఇళ 
బాకి గా ఈగ భాం ఇం ళ్ ఇల రి ఇ ఇబ ₹7 
ఇంగా ల్లి, జరగా జాగా జాం ఇ ఇ ఇం ఇగ భాష ఇ గ 
శ్రి, ఇలాచి గగ ఇ ఇరా ఇళ్ళ ఇగ ఇ గా భా కే! ₹ 
ఇ గారా ఇలరొాళకాగా అగా ఇజం భగ ఇ ఇగ జ్ఞ భా, 
ఇళ్ల ఇం గ ఇభ ఇాన్సా బంగా ఇళ ఇరగ, ఇగ ఇ ఇ₹5 
ఇ గరా ౫౭ సగ: లిక! కి ఇసపాగ ఇ జాలి క ఇళ్ళ 



కష 

ఇ గ ఇరా ఇ భం కం ఇగ ఇ గాం షు ఇలా 
గాం లాలి వ్ర భారా ఇ, ఆ కాం భళి ఇ ఇ ఇ 
వళి ఇగ కి, ఇ ఫి గారి? ఇం స గా ఆ కాళ! భజ! 
ఇగ ఇస కయంం భి ఇన ఇ రం ₹1% ఇ సలం | కై భాగా, 
ఇనా ఇలిళ ఇళ--90లయ9 | 

ఇబ ఇ₹లిళ ఇం చ గాగ భఖ భళి ఫి ఇర భి అభా భా! 
గ ఇతి భక ఇల్ గా | ఇగ ఇ శేషా ఇగ జల! ఇ 
ఇ ఇ అగా | ఇనా ₹గగా ఇ ఇల్లీ గళ్, ఇ ఇల కర ౫ 
ఇళళి కి; ఆం ళా ఇళ భి ఇర భి గలి గారా ఇ ఇ 
శళ | ఖా గాంళరిఇ కి! ఇళ బ్రాల గ ఇగ ళం ఇని క్షి తం లాగా 
ఇగాళ ఇబ ఫి ఇళ కి, ఇగాగగా ఇ గజి భష ఇ|౪ లై ఇ అగ 

ఇలాగా ఇబ్ర ళల శీ గళ ణా ల్లీ క్యా ఇఇ 
ఇంాళాగా ఖై | ఇరన్ ఛి ఇళ? అలా? కి స అ ఇజం ఇ గాగ 
ఇగాణాగా ఇ భీ ఇరా క్షా | 

ఇజం ఇ లగా ఇ కాభిలు ఇ ఇ గ ఇకా ఇల! క్షి ఇళ్ల 
ఇఇ౯్ ఇ ఇట ఇగ | భాధ ఆ ఆాని ఇ అగా ఇఇ కి ఇ కా 
సాళ్ల లల ఇసి బ్ర | ఇనా తిల బ్యా ఇలా ఇ ఉం భఖ శ్షీ। 
క్యూ కటా ఇ ఇభ ఇల్ తం ఇగ ఇ ఈశ ఇ ఇ బ్రల్ట్యళ ఇ 
గాం భారా? ఇల్లై | భగ ఇజ్ ఫి ఇళ ఇ కగగాల భగ ఇగ భి 
ఇ ఇగ ట్రై చ ఇం ఖ్యాక్యి కళ్యా ఇం ఫి ఇళలగ్ ఈగ ఇగ 
ల ఇప ఇంక ₹|ఇ గలా క్షి 



ఖ్. 

జాం. ఇ ఇళ్ల బళ ఇం కాంగా గళ భా ఖై జీ 
ఇల ఈగగలై ఖగ కి! ₹ ఫి ఇం ఇ కాళ! 
ఇష | ఇగ ఇ ఇలాకెంగధంళ ఇల ఇట ఇషం బలి! సాల 
ఇాగా ఇళ షెంష్ళ్ళ | 

ఇఇ భా ఫి [గగ ఇ ఇళ్ల శల ళాఇ భి ఇజం భి ళ్ళ; 
ఇగాషింళా చ ఇ గ భట్టి ఇట్టి ఆలా ఇ ఇరగ ఇం గగ ఇగ 
ఇగ గరా! ఇలా భై ఇం ళ్ళి ఇఇ ఇరా గ కైల్ | 

ఇంప ఇం ఇ అర్భాళా ఇగ ఇ, ఇళ ఇగ ఇళ 
ఇర్గాళళ ఇస్ ఇ ఇల్ల గణా | 

గాంగాంలాల! ₹5 95 ₹|ా గ గా కి | ఇగ క కళా 
ఇగ గ ఇట్టి గనగ | భాగా ఇ గారి ఇ ఇళ ఇగ ఫి తగ్ గ కానన 
ఇ ఇధళ ఇగ ఈగ్భాళ ఇల్లి బగ! | భా ఇగ ఇ ఇఇ ఇళ గా క్షి | 

ఇభాళళి--సఫె ఇఇ ఇ0 కళ ఇగ ఫె క్షి | 

ఇగాషల ఇకను ఇరగ ౯ ఇంగా ఇలా కలిగ ఇట్ల బ్ర ఇషా? 

శిజ్లగా ఇరగ | క 

సిర భద్జిగళాళంా సాం గ ఇఇ ఇగ ఇ 70 భి ఇం ఇగ? 

ఇల కిస్ ఇ బగా ఇళ ఇ ఇభ ఇరా శి, ఇ గా ఇగ గ 
ఇళ 05 ఇ ఇ భి, భోగగ శార్గ ఇ ఇగ ఇభ భక బి 



ఫళీ 

కం ఇ్యభిఖ ఇగ చి ఇగ ఇరగ గి భి సరి భజ 41 కి। 
ఇాణారి ఇఇ ఇచ్ గరం ఇసి ఫి భళా సు అర్టోగగా 
ఇల్ ఇగ ఫి భారి ఇగ ఇళ్ల ఇగ ఫా ల భి జ్ఞాళగ 
త కారాగా ఇ ఇ ఇఇ కి, ఇ ఫె ఇల్లి బంగ? ఇల్లీ జి! ఇళ్ల 

ఇష చా గాల శి లా ఇ ఖగ ఇల్లి బెల్ గి ఇ ఫె 
కరాళ భి బాల? ఇ గారి దళాల ఇళ కీ! కారా ఫె ఇన్ 
చళ్ళ లాగ ఫి భాష్ ఇం భ్రగాక్లి | ఇ ఇ జాగ ఇ! ఇట్ గ భ్లి 
ర ఇగ గ ఇరగ ఇగగగ్ ఫైట కి! గాం ఇళళి 7175 ఇల్లీ 
భళి ఇం భం టా? ఇ ఇబ ళా? భి ₹ ఇళగ ఇగ బ్రైళ ల్లి । 
ఇగ! ₹ జం గ ఇరా ఇ ఇగ ఇగం ఇగ శి ఇన ఇ ఇ 
గ(₹ 97 గాలా క్షి, ఇభ ళ్ గ ఇళ ఇళ ఇ భఖ ఇళ బళ క్షి | 

ఇ ఇ ఇళ భా? ఇగ! క్రి | తగి గా ఇలాగ? ఇగ షా ఇళ క్షే--ళళ్ఞై 
ఇటా గా ఇగ ₹లగ క్షి (ఇరగ 0) ఇ భై ఇ ఇానిళా 
ఇ ఇర్ధగ రాగ ఖగ! క! చణ ఇ ఇబ్లాం గర్బా ₹ానాలాగ 
ఇగ గ ఇగ ఇగ ఇగా౯? ఇ ఇ జలగ! ఇళ 1౫ భై క్షి, ఇ 
ఇన్నా ఇ ఇం ₹భార ఖ్ ళ ఇం! గాంగ! క్షి, ఇ గగ ఇగ! ఇ 

ఇఇ క్షి గ ఇ ఇళగా ఇ ఖాత గజి ఇం ఇగ శి, ఇ శి కార 
శా గా కి; ఇభ బగా భళి భళి శి ఇస్తా గాం ఇగ 
భల కి, ఇ ఇగ ఇం కిం ఇరా గాగ లగ క్షి భి 
ఇర్గ గ ఇంద ఇ₹ళగ! క్షి భం ఇభ క౯ భగ క్షీ | 

శా అగ గ ఇల్లా 

ఇం ళచారాలాగాన ఇ ఇర ఇగగళ్ళ | గరగ 
ఇర భళ ఇగాగిళంశాష ఇ | భణ ఇ ఇ? ఖై భి ఇళ ఇ 
ఇ రృక ఇం గంగ కి! ఇ ఇళ్ల భం కళా ఇబ ఖైళిక్లి! ఇఇ 
భష ఖగ క్షి | 

ఇగిాంాచ? గాల ఇ గారా త్రం: కళళ ఇలా 
క్రాంతాణ. గాంగ్ ఇర ళం అగ్లాగగా అగి శాత 'బ్యఖ కస 



ష్య 

గజ | ఇంగ ళా ఇ బి భి ఇ కళ్ ఇర భళాగా భి 
భళా శ గా బగా కాం ఇల ఇనా కంగా భాగ్యా 
ఈ ఇభ ఇ ఇ [1 భై క్లి | 

గారలు రా ఇగ ఇళ్ళాంాాాం ఇ | గగ ౫ 
గఇఇాణ ఖై క భజ ఇగ ఇళ్ళ క లి కి | 

ఇభ రంగ్ ఇంగా ఇట్ తిం ఇగ ఖల కి | 

ఇస్టగన్షాన ఇగ భాంతి శస. ఇాళాలా చాలా. | 
ఇాళాాంంగ భాగా గళగారి ఇబ ఇగ 1 ఇటా ఆ 
వ్ల భై గ ఇళ్ల రారా గాభ గల ఇనా ఇవా, ఇరగాణగషగ ఫి 
ఖాఖగా గి ఇ్రగాల? గాట్ గిం గా లగా శి | 

ఇలు ఇగాాగాగా భి భా బగు కి, అశ కళగా ఇళ్ళ లికె 
శై, ఇంగా కిల ఇబ గాయి భి ౭5 భ్రళి కి, బాగాగా గ ఇగో 
ఇ బై! కి! గా గాలి భళా బళ పి! ఇ ఆగ 

చా శి! ఇబ ఇ ఇళ్ళ లి ఫి ఇసక ఇ కళ 5 సాగ? క్షి | 
ఇళ గ ఇఇబ భాం ఇగ క్షి గిం శాన్ లగ ఖగ క్షి! ఇలక 
ఇళ షి ఖచిళ ఇరగ ఇఇ ఇరా భగ కి! భా భం ఇ ఇ 
ఇగ ఖగ కి తిం ఇశరా ఇ ఇగ క్షి | 

వె ఇాళాంంంళాగ ఇగ ఇ ఇం ఇ ఇగ క ₹గ్గాఫి 

ఇ ళా? శి! ఇ ఇ ఇ లగ ₹1 ఫా తఇా కి; క్రాళగా?గళి 

ఖాళి భళా ల్లి | ఇ ఇళ్ళని ఇ భష ఇగ శి బాగా కి ₹ఇ 

ఇగ ఇలా భజన ఇళ ఇన్ ఇ ఇళ ఇ ఇనా ఖైగ? ఇగగ్గాఖ్ భి కీ 

ఇధాగణ ఇఇాంగ బాగా ఇభ గి ఇఇ భం ఇ 

ఆగ ఇబ ఇళ ఇళ్ల ఇజిక్టలా ర; ఇ త్యాగాక్షి! ఇనా ఇళ లగి 

ఇఇ ఫిశ్షి | 



షట 

షా ఇ్యాాభారా అగా ఫి ఇ ఇ? కష ఇస? స ఇలా 
ఇ ఇిఖ్టి ఇగ | ఇట గష ఖా క్రిస్ ఇ ఇ ఫి ఇళ ఇ? 
ఇళ ఇభ లా | ఇళ తఇ ఇగ బి ఇగాన్ ఇరా లైల శి కం 
ఇగ్యా ఇల్లి జైల్ గ ళా శి తాం ఇ ఇళ | ఇల గ ఇళ ల్చిఇ 
గా శి! చ ళా భా నా ఖై కి, గాం అ ఇట్టి 
ఇగ | ఇర ఇ ఇల ఇ ఇగ ఇల ఇజ్, ఇగ భగ ఇగ ఇ 
శ్ర॥ ఇగ 555! కి, అన్బాళ గ గలా ఖ్రి ఇగ ఇగ శి! ఇ గరగ 
ఇగ ళా ఖల ఇల గాభ? బైల్ క్రి ఇగ? త్ల ఇళ శక్ గల్లీ! 
గా ఖాళి బ్యా భళి శి ఇ ఇలాగా భళి కి, ఇ₹₹ ఫె ఇళ శ్వా 

ఇళ ఇషా? ఇల్లా భి ఇగ ఇ ఇర్యు ఖల్ క్షి | 

ఇళ ౯ ఇ ఇల 

ఇస్ర ఇ7 భాగాన షిగలాణక ఇలా ఇబ్ర్ట్యగి లగ్న! ఇళ్లగా 
ఇర తరి ఇంళాగ్య ₹గళఇల గారా | ఇ ఆగ గ 
ఇన్న్ ఖై గ ఇగ చి ఇళళి 05 చ ఇగ భళి శి ఇ ఇళ, 
అగ్గి ఇగ ఇరగ భా ఇ త్రిష 08 గంగ! కి! ఇ భం ఇట్రాగ 

ఖ్ ఇగ ౪ బళ క్ల | 

ఉళగాళ-- ళా ల్యాతగాగ: ఇళ్లాాాణన్త్ర సి 1 ఇల 
భళాగా కళ క్యా క₹ంలగళాళ్తా భా కి | 

ఇరగాగ్యాళిాా చా ఇళ్ళ చేళి భిళగ్యా | రంగాన ఇగ్య గ 
ఇర్ధర శక ఇల్ల! [05 | 

ఇగలగార్తాా గాంధి ఖగారళి | ఇాళాగి ఇ గ్య ఇళ! 
జర ఇళ కి | 

ఇగధాాంగర్లా! ఇం కా5 అగా శీ | 

ఇఖగగ-గగ ఇగ ఇ క్లారా ఖైళ క్షి | 



షి 

గా౯ణాళాాచటోు కలాం బా ఇం బ్యాన్బా! ఇళ ఫె 
ఇనా ఫి ఇళళి? ఇఇ చ ఇళ కళగా భర కి | 

గఇాగాణాచి కాగు ళం ఇరాని తగా గా, 
[ఇ భి ఇగ ఖగ క్షీ | 

ఇం ఇళ ఇస్ ఇం ఇగ ఇళ ఇ గాగ కళ 
వా భగ కి! ఇబ ళం గగ గ బై ఇ ఇం ఇల ఇళ! 7౯౯ క్ష్ | 
కాలా ఫి భిషగ ఇ గగ ఇగ భషికి! ఇగ ఇ గాంగ ఇ 
ఇంగా గా ఇ గా లిగా క్షి | ఇగ ఫి ఇరా ఇళ బై క్షి | 

జగ ౪౯ ౯౯ ఇ ఇ భ్రళి శి! ఇ బ్ ఫి భష ఇ ₹రగాజే 
ఇర్ధగ శక గ ఇగ క | ఇ భంగ ఇబ్రైా ఇ తిలా ₹75 లగ క్షి | 
₹₹ శ్రఖ భి గ ఇళ ఇగ క్షి భం ఇబ ఖా ఇషం ఇ జైర్యా? 
ఇగ ఇగ శి | ఇగ ఇ ఇ ల 7 భైగ ల్లీ | ఇబ ఇం ఇలాగా 
శశ ణా ల కా కాగా ఇభ చి ఇజం గలా ఇ ఇ 
ఇ! క్షి | 

షా గషఇంా-ల్యక గ 14) ఇ ఇనా? భగ? ఇబ 5 ఇళ ఇల్లి 
ఇభ ఇరగ కలం గిగా లగ గ గాం క్షి, ఇ ఇళ కళ 7|| ఫాక్షి 

ఇంళలాసె ఇస ఇళ్చి ఇ ౫ భ్రైగ! ఇబ ఇళ క్ష్ ఇళి జగ 
ల్ ఇభ ఇగ ఇ గంగా క్షి | శలగాణ స భళా లగ కిల రాగా 
లల భగ! ఇ ఇజం ఇంళి ఇళ ఇగళాలి ఇ భళి ఇభ భ్లి ₹[5 గ 

ఇట్టి గా? ఇగ | 

గాగ ఇల్టా--ఖ? ఇగ ాక్షి, గిగా ఫె భళి గ భారా 
శి ఆరంళ్ ఇ బృఇ ఇళ్ళ ఇళ ఇగ ఇం షి గబ్చి ఇసి ఇకా, 
ఖ్ ఇభ ఇ రన గ గా? కి ఇ ళ్ళి భళి! (“భా 
ఇంగా లాషషాంగిలంల ఇళ్లు ఇగ ఇభ ఇళళి కాగా ్రళళల | 

ఇళ్ల... 



ఇచ ఇ శి ల్లీ ఇంగా ఇ లజ ఇల్లి గలా; ఇనాల్లగ ఇ 
ఇం కిం కర ఇష | ఇలా గణి ఇరా గ ల్లి ఇళ! | 
ఇగ ఇళ భష ఇ ఇ గగ ఇఇ ఇ కిం బి5 ఇ ఇ గళం 
ఇ, ఇబ ఇల్ భి బాల్య ఇలళ ఇగ ఇళ; ఆస భి ఇ ఇగో ౪ ఇళ 
ళా | ఇగ ౬ఇాబి ఫె ఇఇ ౩గిఇగా స భాషగా ఇనా జల్! గాత 
ఇ ఇజాజ్ లభం భషగగ ఇఇ 10 జాగ | బి5 ఇ ఇళ ఇ ఇస్టాాగ 
ఫైష్టా ఖా ఇళ ఇజ్చి (₹ ఈగ ౪5|| గం కశంగ ఇరా ఖం ఫి 
ఇఖిలా క్ఞథ | ఇ భగ ఇ ఇఇ ఇగాగాాా గ్య ల ఇన క్యా గ 
అం ఇల్లి భి | గాంక్రళ కా ఫి ఇఇ భా ఇళ భల కాగ 

క్ర ఇల్ట ఇగ ఇ ఇ భక భి ఇళ భారా! ఇళ | ఇఇ ఇ౬ క్షి | 
ఇళ ఫె ఇల్ల ఫె ఇాాలగ ఇల్లై కజగా ఫె బల్ గ ఇరగ ఇనా ఇం 
క్ర లేం ఇఇంళ ఇ అగా గాళ్ | 

అగగషలాంసు ఇగ గ “కార్ట్ ఇ ఇ ఖా ఇళ శి ఇళ ఇం ఇల్ల 
బై! | ఇగ ఇ గగ ఇ7 ౯౧౯ భగ! ఇబ్చి ఇళ ఇళ్ల కి, ఇళ ఫి ఇ 
ఇల్ భి ఇష క్షి! ఇగ ఇం ఇ ఇరగ ఇ ఇ భగ అం బళ ఇగ 
ఇళ ఇరగ ఇ గాగ భై?! షా గాంచి ఇగ ఇం ఇళ? ఇల్లి ఇళ 

ఇజ్లి భళా లగ | ఇబ గా రగ గగ ఇ ఇభ గాంగ? క్షి | 

గాకా స ఇర ఇ ఖ్యాగళా గఇఖ్లి ఇగ | 

ఇఇగగాగ్షలాగ ఇస్ ఫె ఇల్ల ఫె ఇరగ ఆత్ర ఇళ ఇగళం శీ ఇ భగ 
ఇళళి ఇల్ల ఫి | ఇచ ళం గగ గిం ఇరగ గ భర్ గాభళాా? 



కీళ్ళ 

గ శి ఇ ఇల్లీ గా గా కా ఇట్ల కి, ఇగ భి జాకి ఇగ 

కిషె ర ఈ ఫాశ్చి | 

ఇఇ ఇసి ఇళ్ల ఇళ ఇ ఇళళి ఇల్లి ఇ51 | ఇగ ఫె 

ఇం చ ఇరగ ఇళ ఇం ఇచ ఇ ఇభ ళ్ళి ఇగాచ లి ఇళ్ళ 
ఇభ గాల? | ఇసు గాం చేళ్లాం భారా, ఫిరాగన ఇన కష గ 
ఇగ ఇ? వా భై క్షి! గారా ఇల్లి ఫి లగ ఫి ఇక్ ఇ ఇజ్ ల్ల 
భఖ ళా ఇ? ఇ ఇంగా ఖ్ గెల అగా ఇట్ట ఇ 1 ఇర్చా్ గ గా 
ఇళగాగా భై ఇ గా ఇస గ్ ఇగ భి కి! ఇతి ఇగ! లగ? 

ఇబ ఇత్ర కళా ఇలా ఇం ఇ ఇగ ఇ గా ళీ! ఇ ఫె భారా 
బా భా ఇఇ ఇకా ఇ ఇరా ఇగణ భరాగు ఇ అ ఇభ! కే 
ఖగ ఇళ గ గాగ ఇ చ్చ? బం ఇగ ఇస కగిళ్చి | 
ఇఇ గి తాం ఇజాక ఇగ ఇళ గాం ఫి ఇ ఇళాళా లగ గళ్ళ 
ఇళ ఇ గాం ఇ గంగా క్షి | 

షె అజ్యాగఖ-చై ఇబ సా, గ్ర భళా? ఇబిగ్ భై ఇ షానా 
ఇజం ఇ గా ఇరా ౯కే |, ఇగ సిగ? ఇళ కి! ఇార్ర్రళ ఇ 
ఇనా గా ఇఇ ఇట్టి ఇ | ఉగ, భన ఇం బా ఇగ ఇగ ఇ 

ఇ ఇజ్ లి భగ ఇ షన? ఇజం గాళ్ళ శ్రే గ ఇళ భల ఇళళి 
శి! భళా ఇష! జాల గ చక్ర ఇన ల్లి ర ఇగ ఇంగ ఇర గొళళ! 

శీ గ్య ఇణాగా ఇట్టి ఇర! ఇస్సి కళా భగాళా రగాస్ ఇ ఇళ్ల ఇ 
శభ ఇజం గంగి కిల ₹₹ భి ఇ ఇ ఖ్రళికే; ఇ ణా ఫి 
ఇన్ని ఇ ఇజ్ ఇషం! ఇరా ఇళ్లకే గ ఇరా గ భి ఇగ ఇళ? (౯ 
ఖ్ ఇళ్ళ బిర కే భంగ శి ల్స్ ఇల్లీ గాంగ | ఇగ ఇ ౯ ₹%7 
సి బ్యాం? బాకీ! ఇ ని ఇ షం క ఇళ ఇఇ అష్ 5 ఇట్ట 
బళ | ౪ ఫె ఇ ఇభ లకీ | ఇగ ఫె ఇ కళ గాగ! 
ఇగ లిళి శి! | భా ఇ గళ భాళర అగ ఇద్యాగ ఫె 
కా ఇం ఇల చ ఇ? ఇ ఖర! క్షే | 

అలలను యుల ట్రై బలా లాఖలినద్ధ 



ళం 

ఇగ ఇ ఇ ఇ 

గళంంధ ఆగాగు భాాతా్తాాఖ్ళ ! భాం భాధ్యత ఇగ 
ఇషలళా! వ్రగ్భా | కా షి ఇల్లా భై క భా భీ శే క ఇల్లి 
శని | ఇబ ఇ భా ఇష భాబి చి ళా ల ఇ ఇ ఇర్గ ఇలా 
ఇ కే! 

ఇఇగిగషంాన్చి ఇ నాళాల లళి భి ఇం: 1 ₹గగీ: 
భిసణ జాయ ఇ ఇనాం || భాష ఇ ఖై భి కాంగా? ఖగ శే 
గా ఇని ఫే సాం ఇఇ భళి కి తిం ఇబ బల్లా ఇషా? ఖై? 
శే, ఇబ భోగ యిలా గ ఇ సిం గాల ఖగ శి | 

కచళధాన్తాం శల: త్రాగ? శ్రా శ్రళజ్షం కాళు శగగ్: 
తృగ[!5: | తష్షళ: త్రజశ: త్యాగ 7౮ కాగాట్రగగ్తా? | ఇగ గ ఇల్ల లై 
ఇ కళ భళా కా ఆం ఇరిం ఇం తగా ఆసాంగాంం. కక, 
ఇ అర ర్యగ చ ఇష 78 ల్లగ క్లే | 

(ఇళళి ధాగ ఇ్య్యాళళ ఇ ఉ[జ్షగగ గి ఇళ్ళ (ఇ గ 
ఇళ్ల శ్ర | ఈశ ఇళ ఇగ భి ఇళ భ్రైళి క్లే | 

ఇభగగంంగళ్ల ఇగ ఇంగా సఇాలగి ఇబ్రష్య్థారా ఇఇ అ 
ఇభ!ల లగ! శే! ఇ గాగ? ఇణగే ఇ ఖాలి ఇంగా ₹౫ భళి క్లే | 

ఇకాాణ ఇళ ఇజ్ గ భగ ఉన కం ఇల బగ? 
శే, ఇల భాం ఇలా ఇరగ అన భష శి, ఇహ ఇ ఇ బైన 
ప్లై |, ఇళ్ల షేళజ భం ఇగళ శి ళ్ళ ఖైెళ క్లే, ఇజ్టి ఇట ఇంళగా ఖై ఇ 
ఇర? భిలిళ్ళల? ఇగ చ్ ఇరగ ళగా భగ కి | ఇ గణా? ₹|[ భి 
ఇ; ఇఇ! ఇరగ బళ క్ష | భా అగా ఇల అగా ఇ శానా ఖే 
ఇఇ | ౭౯ ఇ: లల నాగా ఆగచ ఆం తకం ఇ ఇళ! 
శ్రి; ఇబ ఇ కళ గళ 127 ఇళ ఇ శే! ఇభ గా ఇగగా 
ఇ ఇ భం భారా ఇగ శే! ఇ గ భగాంళాా గారా భం ఇ 



శి 

బి బారా చి ఇ గలి కి, ఇ ఇన ఇల బి భా లి భి ఇ 

ఇకా ఇైగ్యా క్యా రాగాల? భర శి | ఇలా ₹ి ఇర్రాగా గి ఇ 
జలా ఖల ఇ ఇగ షాగా ఇగ! శే | ఇ ఇన్లా కరా ₹భఇ భి ఇ 
ఇం ఇరగ భళి కి! ఇ్రిగాణా శి భాం భి ఫి ఇగ భి గం కరగ 
భి శే! ఇ ఇలాగా లి త ఇరగ ఇంకా బలి క్షే | 

షి గలగల పి ఇగ ఇన ఇగాఖ ఖగ ఇల్లి ఇళ శీ 
ఇబ ఇగళా ఇన్నా ఇం ఇ లగా ఇ గాలా శే | కణంగా ఇభ లో 

ఇఇ ఇళ్ల క్లే ఇలా ఇట్టి కి, భభ చి ఇ భళి కా ఇర భగ 
శే ర్త ఇం రి శి శ్రళాశి, అశ ఇ ఫి ఇసి కా ఖగ ఇ 
ఖా ఖై శే |! ఇళ్ల ఇ గరా కలా ఇఇ? బ్రాల గ లై ఇ కా ఇగ 
భగ ఇగాల భి లగా కి! ౫ ఇలా లి ఇగ శే కశ ఇట్టి ల | 
ఇజ్ కష గా ఇష, గళ క్యా ఇ రకళా గ ఇళ ఇ లై ఇ 

ఇబ క, గాం భళాంు ఇళ గ సంకా ఇ ఇఇ: ఇగ భగ క్లి | 
ఇరగ ఫె ఇగ గ ఇరగ భి ఇల్లి ఇళ ఇళ్ల! ₹ళ! ఇల్ 07 ఇట్ల 
ఇళ | ఇబ ఇ గ్య కళ 7 క్ర గ భి ఇ ఇరైాంల భ్ ఇరా! 
భళి శి! ఇట్టి ఇస్ భణ? ఖగ గి ఖై ఇ లా? ఇళ? ఇఇ 
ఇ ఖగ ఇ; ల గర్ ఈ భళి ఇ ఇ ఖగ! క్షి | 

శ్రళళ--గ ఇ 3 భా ఇలాగ కిచి క ఇగ ఇ గాలా 
ఓ, ఉరి లాా చై ఇం ఇభ, జభ భం భళి ఇన్ గ 
ఇఖగ క్షీ | 

ాంళ?5భాన ఇగ ఇగ ఇ ఇ౯ ఇళ గ! ఇష లై ఫి 

బాఇా షె, గబ బిళ్ళా గగ ఇళ్ల 75 ఇట ఇ భి ౯ 
ఇ ఇగ౪ా భి భల ఇగ | 

ఇఇగగగంాఖ? భ్యగ*ా కళ ₹[స గ ఇళ శే | 

ఇజళణ ఇగ భి ఇగ ఇళ ఖ్యో క్షీ షకల ఇగ ఫిక్లీ బిల 
ఇగ ఖ్యాళ ఇళ ఇజి శి ఇ ఈ ఫెక్లే; 



శి 

షర ఇబ్చగఇ--గ[ి ఇ స, గబ భా ఇబ గ లై 15 ఇగ 
భళి శి, ఇచ ఆభ ఫ్యా లా ఇఆనిల భిల శే గా అలా శ్నా 
ఇళళి ఇభం గ ఇ ఇజ్ భై భళి ఇభ? భర ఇల్లి భి; శాం 
భా ఫె ఇళ ఇం బైల్ కి | భగం ఇబ ఇభ కాం భ్ ₹ భి. 
ఇళ. గ? ఇ్ళా కాళి ఇఇ గళ ౫ లైల | 1 భఖ బ్యా 
ఇట్ శ చాతి ఆం కధా ఇ జార శి భి కే! 
ఇగ ఫి ఇల్ల న్ ఇగ! గ్ ఇల ఇగ ఇంగా? ఇవీ బై |! ఇ భభి 
జ ఇంగ భి ఇళ? బరాక్! ఇన్ బా భోళా గ ఇళ్ళ ₹ 
ఖర ఇసి ఆజ ఉగ భాం ఇ; ౫ బాకి! ఇగ భగ? 

బి ఇ ఇ ఇం భళి శి క్యూ ఇఇ ఇళ ఇట్ల భళి, ఇంగ ఇ 
ఇళ భాం! ఇ గాగ క్షి ఇబ గ్య క్ర కాగ లగ! 
ఇగ ఖం ఇర ఇగ భష ఇలా ఇగా ఇ లాగ ఇబ ఇం గారా ళ్లే | 
ఇగా బా! ఇ ఇగాఫి గాల భళా ఇ? ఇకా బం ఇ ఛి ఆ ఇ 

ఇం లి లలి! ఇ అగా గ ఇ ఇ కాం భాన్ ఇ (1 ఖి 
కాకర ఫె గలా ఇళ ఇల భి జ్రాళల ₹ ఇష? ఇల కి, గార్ భగ 
ఖ్ బాంళళ గ ఇర జ్ఞా ఇరగ గాభ ఇలా ఇ ఇనా భగ ఇల ఇల్లీ 
ఇగ! | ఇళ్ళూ ఇ ఇల్ల ళ్ళి భళి భా! ఇగ లి గ ఇఇ ఖగ ఫి 
ఇళ శ్చఇ ఇ ఇఇ ఖర? క్లే ఇబ ళా ఇ గళ భళి శే గ్ జా 
ఇగ ఖై క్లే; ఇళ చ ఇళ్ల ఇళచిగఇ ఇళ భై ఇ శే ఉగాశ్షి 

ఇఇ ౧|| భి ఇల్లీ లి | 

అంగ ఇగ గ ఇల్ల 
ఇఇాలాాళి ఇంగ ఇల ఇజిభాగాం రగా: | ఇగభిగల 

శి భళి: ఇలా ఇ || లా ఇళళి ఇగ ఇల్లా ల్లి ఇ 
గారాల ఇర్ధగ ఇగాళ ఇళ శ్రే ఇషం? భళి భగ శ్చే క్యా ఇళ ఖై ఖై 
జల్లా ఫె ఇరగ ఇ బైల క్లే | 

ఇభ గంగారం ఇల గట్టిగ బబ భాంాళాం | కాగా 
అభ్య ఇ్యాళపాం | ఇ గళ భం భళి బశ! ₹₹ 
ఇ ళ్ళబ గాక, ఇం భభ భం చ్చగ 0 బైషకే! 



జే 

అణ ాాణ గాలి ఇృజ్రిరగష్టూగిడళస్యగ: | ॥ ళాగి 

ఇభ ఫి ఇగ ఇష్టా భర కే భాం ఇఇ ఛి ళా ఇం భళి! 

ఇకా ఇంార్చళ ర్ట: ఆ వళళ ఇగాగారగ: 1 ఇగ ఇ 
నృళ ఇరగ ఇగా గాలరి? క్లే | 

ఇళ లంగాం్యా గాణ || ఇర ఖా ఖగ క్షి! 

ఇకా: భర్ గగ ఇ వణా్య || ఇ ఫి ఇగ కలా 

ఇకో భర శే లం గరా భగ క | 

ఇ ఆచ? ఇన క్లాళాలి ఇ శృ ఇరగ ఇ | ఇ 
ఇవాళ: ఇస్ ఇళితధగం బం 1 ఇళ ఇ ₹5 ఇభ ఇగ? ఇ 

కా ఇ ఇ? జ గార ఇ బరా ఆళి ఫి ఇఇ ఇ ఇక్యకల గఇ 1 
ఇగ? క్లే | 

ఇచ్చటి రాగా భాాళం ఇళ్ల ఫస ఇగగాన్గంళి ఇొక్ర?: | 
ఇరగ! బాం ఆ గాం ఇ | ఇ ధాని ఇగ? భి 
ఇఇాగా ఇ ఇనాం భీ బటి కి! ఇభ భళి ఖ ఇనా భి బిళ్ళా 

బగ ఖే ఇగ! ఇ గరా భళి శే ఇ ఈ గ ఇ ఇగ ఇల్లా శే । 

రగిలి గారిలా ఇ ఇష 11 చిలి గారా ఇల్లి బై ( 

చిళాగాళాాంార్యా. అగ్గి భాణాపురిణలి | క్ ఇట భళి 
ఇ ర్యా: కా భలె లె క్యా లలా ఓ ఇళ! 

ఇల్ల ఖై ఇ భభి భం ళా భగ కి | 

గాంంగరాంంంగాం ఇ ఇగన్ష్ ఇగ ఇగ? ఇ బళ్ళ |; ఇ 
ఇగ ఇన్య ఫి ఇగాగ్ (౪ లగ క్షే | 

ఇంగా శంతి ఇల కాఫి ఇలగే: ఇ; కా 
ఇగలిసైళ; భా; ఇర చారో! ఇఇ ఇజ్ ఇగ ఫి ఇ కాళ్ళా 
ఇళ కి! ఇగ పంచర్ ఆస లలి ఓ; ఇకాంశా ఈ కి; 



శశ ॥ 

ఇలా భఖ! ఇగగా గాస్ కల? ఇభ గభాన్యా ఇర్ట? 
భి! ఆలా ఫి ల కళలు క తి గాలా 9% భల కి! 

ఇ ఇలా ఇస కరం కిలా జాల! ఇళ సాగ | ఇ 
పళ ఇ క్లి, గగ షా ళిళ జ్ర క్షి, ఇళ ఇగిళ్యాా ల్లి ఇ 
అం భశ ఇల కి; ఇ భం గల్లి ఇబ సానా లిగా | 
ఇఇ! ఇనా ఇగ ఇళ బ్రెగక్లి! జాగా గ వగల ఇరగ ఇగ! క్షి | 
ఇర్ళా ఇరగ లగ క్షి, ఇార్లాగ్ ఇగ ఇ జైల ఇళ భాగ్ ఇగ కి! ఇ 
ఆఇగాఖఫి భృ ఇజ్ ఫి ఇళ ఇగ ఇనా గాలి క్షి, ఇ భాష ఇ ఇలా! 
గాసి క్షి! కం ంాంంా? గారా ఇ ఇక భళా భి కి ఇబ ఇన ఇ 
ఆణి ఇఖ్ర భఖ భా భక! ఇళ సజ? ₹గఇ లగ 
ఇధి ఖ ళా ఇం, ఇళ ల లైగ క్రి, ఇ గాం | ఇ లి ఇ ఇభ, 

ఇళ లిం బాశాం ఇ ఇగ భళి గాం భగ! క్రి, కాగ ఇ ఇన్ని 
ఇగ బైల భాం ఇ ళా ఇళ ౫ చా ఇ ఇ భగ చ కాగా: 
ఇగ శి, ఇ్చిళ ళం ఇభ ఇం ఇభీిళి బై ఫి భం 
ఇరం ఫి లగాాధష్యాంా ఇ ఇళఇళ భగ ఇగళాగళా ఖై శి, ఇగ ఇల 
ఇఇ గ ఇబ ఇరగ రాలు లైల శి |! ఇ ఇ ఫి ఇరా గిభాన 
ష్ ఇరగ రధ లలి పాష ఇలా ఇట్ల ఇబ ఇభ | 

ఇ ఇళళి భాం ఫి ఇళ కం ఇరా టి! ఇగ ఇ 
ఇ? ఇల క్షి లగ ర ఇకా లిం [ఖం కాం ఇళ కళా ₹1ఇ 
గ గ్య ల్షి | 

షె కాంగా ౫ ఇఇ లగి 7|| ఇల్లి తభ, గో 
ఇచా బిగ క్షి భం ఆ గళ లగ క్షి! ఇళ ఇర ఇగ ఇ గాల 
ఇళళి త ఆ గా లాం భాయి ఇలా శిరా బై ఫి! ఇ 
ఇళ భఖ ల్లి బ్య ఇ భా శా: కి! ఇ ఇఫ్ ఇఇ 
ఇగ ఇల్ల ఇగక్లి[ బ్యా ఇం ఇళ కి! ఇ గాభ భి ఇభ 
ఇరా భరస ఇభ ఇస క ఇ ఇ గారా ఖై ₹5 కి కళ ఇళ ఇళ్ల! 
గాళ[ి, ఇభ భి గాగ భా ఇ ఇగ ఖా ఇం కి జగ 



శ 
ఇ భి ఇళ్ల ₹ ఇబ ఇళ భణ కి, ఇ ళజ స గ ఇ 
ఇగ భై చి ళాణా గాక, ఆరారి భి బాలి గ ఇబ ఫా 
ఇర్ధగ ₹5% భగ క్షి | ఇ ఇరిఇ ఇగిసాఫి అష ఇ ఇగ్యా భగ కి | 
ఇ ఇజ్ ఇంఫి ఇ చల ఫి కా షనా ఇల్లి కి, చరణ ఫె 
కాగా ఇనా ఇళ్ల ఇం! అరలు ఇగ క్రి భంగ చట ఇళ్ళ గగ 
గ ఇళ్ల ఇళ ఇ శ ఇటిట, ఇ ఇ ప్ ఆధా చ కసా! 
షర భళి కి! బై భి ఇగ భా బైటికి, ఇ ఇల ఇ ఇఇ ఇగ 

కక గంళా కి; బళ ఇ ఇఇ ఇ ఇగాంాఖ్లు గాణ ఇం ఇ ౪ 
చ ఇగ గా ఇషా ఫ్ జా కాలా ఇట్టి భాన్ | ఖ్యాళా ఫి ఇర ఖ్ 
ఇ ఇర గా భర గిగా స ద ఇ కాం ఇళ్ల ఈ కైరా శేళ 
ఇఇ 10741 కి! ఇ ఇంచి ఇరా గ గళ ఇ చెళ్ ఇ క భి ₹7 
ఇ ఇరగ కం ఇభ ఇక! ఇఇ, గఇబ్చి జ్యా ఇఇ ఇగ గ ఇబ ఇ 
భి ఇ కాగ కళ ఇళ లలి కి! ఇళ ఇనా ఖాళి ఇం గల్లి ఇ 
గఇగభఖ బళ శి భగ ఇళ గ బై భళి నా ఖగ కి ఇగ 
ఇభ ఇ ఇ్యళా లెగ్ కి భంగం ఇట్ల భి ఇ భైగాక్లి! ఇల్లి 
ఇగ ఇ లి ఇ ఇగ లల క్షి భిళ జిగా గ ఖై ఇ ఇనా ఖర్ కి ఇఇ 
(ఇఇ భా ళ్ళ ౪౭ లి లగ కి భా గ ఇర, ఇగ? 

అగ ఇగళాఖ్ ఇల్లా ల్లగ క్రి ఇగ ఇళ్ళిల భం ఇళ ఖగ క్షి | ఇ 
ఇగ ఇ ఫి ఇ ఫి ఇరా భాం ఇల్లి ఖని, కళ ఆగని గాక 

కాళ భాతి ఇల బ్రిన్ క్షి | 
ఇరగ ఇగ గ ఇల్లా 

ఇగినఇంాఇల్ల ఇ ఇరా ఇగ కళ ఇల ఇ ఇళ; | | కాగి 
ఇాజేల్ ఇ ఇంగ (05: | ఇ ఇగ అగా గలి ఇ ఇబ క్రైళ, 
ఇం) రిళ్ళా ఇన్నాళ ఇరలల ఇ ఇగాన భం ఇగ భ్యాళ శ భాగ 

భఖాళ్షి। 
ఇగషిఇ--భల్ష: ఇధాలి ఇభగాగ్దాలంణని ఇట్ల లింాణి బజన ॥ 

షై గళ్ళ ఇగ ఇర్రాం గాజు జాగ్ భం గాగ! ఇకా గ 

ప. 



కళ్ళ 

ఇబవళాాాగార ఇన్ని భగాాంంా? ఇషా బస్ ఉగ ఇల్ల || 
ఇ కరం భా ఫా కి! ఇ గా తంళళా భగ కి! 

ఇాగళాగలి-క[ల ఇచా గాగాంంగా గాళ్ళ కాళ: 
ఇ చచ భాంతి ఇ 9౫ లికి! ఇళ గరి ఇభ? 
ఇసాాళా? కం లాలి భళా క్షి | 

అలానా గాల ఇని! సభ్య! ఇబ ఇరా ఈ 
ఇళనా ఇ బ్యా: ఇ ఇళగ్ ఇం గ ఇంక ఇగ కి | 

కఇగాఇంంగళ ఇాంగాల ఇళ గాగసు ఇషగాగ్యా | భారానానం- 
ఇరా ఇగగగ గాాాళం్యాళ్న [1 భగగాగాను ఇరా ఇగిళఖల! | 
ఇటా కంగనా ఇకార గాగ || ఇఇ లాగి ఇల్ ఫా ఇాషగషళి 
వి ఇఖరాగ ఇగ 25 ఇరా కి | అంగాల ఇ కళా ఇరా ఇ ఇళ భళి 
శి, జి టిం ఇషాగా ౯౫౯ భళి క్షి | 

భాగాలని ఇాాని్ ఇ ఇం్ధాంణు ఇ? గ 1 ఇరగ 
శ ళా భళా భై బ్థి బాలాయా భికా కి 

గళాంగళాభాశార్యా ఇార్ధా[ు ఇ ఇ గాని బ్యా | ఇగ 
ఇళ ఇ ఇ ఇర్యా లగ కి | 

ఇఇనగాలచై గలా కాగా ఇనా భాగాన ఇల అగిఇి 

ఇగ ఫిగ్! కి | 

ఇశఇగాగంళంల! ఇధ్యాష్ బ్యా గణాల బగ ఇ || 
ఇప గ ఇ చర్యా ఫి ఇగాగా ఉల? భైళి క్షి | 

ఇఇ? ఇరగ వగా ఇ గాని తిం ఇ ఖు [గళ 
సి ఖా5! ఇంగా ఇగ కి! ఇ ఇ ఇం ళ్యళ ఇబ భి లం ఖై ఇ? 
ఇబ గాగ గు ఆగ్భబ్షిచ ఇఇ భై ఇ ళా ₹గ| బిగ! క | 
ఇంళ్శలాా భాభల ఇల, భగ శ ళం చస ఇాానాన్ ఇ 



ళం 

ఇ బి క్షి; ఇగ ఇ షభ గి ఇంళ ఇళ ఇ; ఖగ 
కి 1 ఇఇ ళం భా కి! ఇ ఇళిళగి ఫి ఇగాంత ఇగ 
ఇ భగ కి, ఇళ భం ఇబ ఇఇ భి ళం బై థి లగి ఫె 
ఇాజాగ గి ఇ భగ క్షి | 

ఇ లాటా ఇ ఇాధగాలు కషళ్సు ఇళకన ₹1గ4, 
గాాాగఖ ఖం గారంగా ఇఇ అగ్గి లా ఇ ఇళ ఇరగ! 
ఇళ్ల ఇసగాం భళి ఇల భల గరా అగ ఇనా క 71 
గలా ఇనా ఖర కి 

షె ఇబ్చాఇ--గగి ఇ కాగ ₹| ఇభ భి గణి ఫి భి 
ఇభ ఇకా? భళి కి | భి సాగా ఇ ఇ ఇం భా కి లా 
ఇభ లె భ్ ళా గల భి కి బిల 9 బెల్ శి ఇ 
ఈగ లిళి కి | ₹ళాని భా బె ఖై భాగ ఇగ భళి కి; ఇఇ 
ఇ గాగ? ఇట్టి శై! రి 9 గారా ₹ ఇల్లీ లలి |! ఇక ఇగ? 
అల ఇళ్ల చెభర్యా భల ఇళ్ళకి! ఇల ₹గ ఇబ ఇ భి 
ఇ ఇల కఠ ఇన్ ఇ భు ఇధాగా కళ! ఇల గాన్ట కాగి ఇళ 
కి! కా ఫెళ ఇలిగా అరల కం ౪? ఇ ఫ్య గ ₹ ఇగ 
ఇనా ఇళం గ ఇ ఖల కి | ఇబ చెళ్ ఇ ₹భరగారా కాల! గళ్ళ 
ఇంగ క్షి, ఆ 5 ఖం ఇరగ లగ కి! ఇరగ ఇల్లి బరు ఇ 

ఇని ఇషా చక్రి లి కి భ్ కాగా ల్లీ భగ! క్షి 
ఇగాణ గాం ఇల్ల ఇం ఇల్లీ బళ ఇ భరణ ళ్ భళి ట్టి! ₹1 
ఇ కాకర! చ ళ్ళి లగి ఇగ చ ళగ ఇఇ ఇరగ ఇ ఇ ఖ్లై ఇ 
ఇగ ఆ ఖాస్ గళ ఇల్లా ఇల్ ఫి కా ఇగ ఇ ఇషా బైటి 
కి, ఇజ్ర ఇజ్ కళ ర; చ లిలి ఇ ఇ భళా గాలా 95 ఇళ్ల 
ఇళ | ఇళ ష్లాగ ఇర్గ ఇగ క్షి తిం ళ్లాగా? గాం ఇరగ భగ క్షి | 
ఇగ ఇ గాలా ఇలా తం ఇంగ ఇగో ఇ శా ఇ ౧౫ 
బిరా క్లి! 1ల్ బిర ఇ ఇ బళ కి భం ఈసి ఫెళ అం భం కాజ 

భక్షి ఇగ సం సన్యా ఇ కళళ లర ఆ శాం కాం 
అ క్యా కై భి ఇళాఖి లైన కి గ ఖింక్యా న ఇం భి, 



ళల 

బ్యాళ భం ఇర క్రారాంగ బ్రిన్ ఇళ కధాగి భళా శి! క్ర 
షా ఇరా భర ఫి గా ఇట్ల పళ | ఇ ఆధ న 
కేళి ఇని బై శి, కఫ ఇబ్యాల గగ గం ఖా ఇం ఇ 
ఇల ళం ఇళళి, గాలి భల ఇతి ఇలగ్ ఖి ఇళళి లలి 

కి ఇలా ఫి ఇం కారా ఇ, అభా ఇను ఇనా ఇ 
ఇఇ ఇ బాం ఇ₹07 భగ శి! భళా సర ఇనా. భా, 
ఇం ఆ ఇగా నాలి ఇ భిభారి ఇర స కాం భష 
ఇఇగ్గా-చి ఇ ఇభగ్లాళ ఇతి ఇ ఇక, ఇళ ఇ ₹[5 ₹ఖి 
గ భష ఇ ఇళ్ల బైటి కి తిం కళ ఇగాగ్ "బై భి లిఫె 
అజా ఇ భి ఇచ? ఇళ లలి శి, కాం షి ఇ కా 
గ బాగా ఇళ ₹7 ఇళ్ల క్షి | ఇచ్చ సజ ఇగ | 

ఇర ఇగ గ ఇల్లా 

ఇాళగాగాాలాలా కానాల భరణం ఇధాళఖిన కాగ 
జా గాగ షా కర ళషనాం || ఇబ ఇరా భాగ ఖై ఇ కళా భా 
ఇం్గ్ధాషి ఇల ఇగాగా ఇళ భం భాగ్ ఖగ కి | 

ఇగ గారాల కాాిరాణళళి నాన 
ఇ ఈగ ఇనాం, కయి, ఇళ ఇళ ఇఇ కం ఇిరగి ఇ ఖ్రైషా 
ఇ ఖై? ఫ్లా 

ఇాాభంంల్యళ సార ఇళ కళల ఇళ ₹ఇరాగ ఇర 
జ్యా: ఇం చ రాణ కారో ఇ అభి బా్రాణాంగా శ ఇగ్గాగాళ | 
గారా భక ఇ ళు ఇణ్యరాా తం భా? ఇళ బగ ఇగ కి 
ఇణ్లాళ్లి ర్గాన్రాన్షి | 

గ్ 

ఆషా ళ౭[ంాాగన గగ ఇఇ: కాణాగ్ ఇ కోక్ | ఇళ 
ఇంగంగాాలి గార్ల 000: | భాషగా ఇ ఇగ బల 
లైలా ఇం ఇఇ ఇళ ఖ్ ఇరా బల బై భం ఇల ఇళ 7 ఇ 
ఇష ల్లి ఇ ఖు గగ? ఫె ఇగ కరాళ? ఇరా! క్లే | 



ళో 

శిళాా--ిబ్రాణాి ళల: ను ఇన్ అలాగ 
ఇలరినారై ఆళి గగ ఇళ్ళ సాగి భళి కి 

గాళంాంళాంలా కాన ఇ ఇగ బ్రాస్ బగ: | ఇలాగ 
ఇల్లి టై గ ఇరగ ఇగ గ ఇళ ఇరగ ఇష ఇల భి? క్షి | 

ఇగ్రభళాగగగభ--- [ర్యా ఇళ ఇరా | ఇఇ ఇగ ఇంగ ఇళ ష్ 
గాగ భై క్షీ | 

ఇభాళగళంంగైై ఇళ చెసి కళ్ళి ఇళ శకం గాల్ కిల 
క్రశేగ శ్ర 11% భగ! కి, ఇ షభ ఆగ భారా ఇళ క్ల! ఇబ ఇఇ 
ఇభ్యా్షై గ ఇళిళ ఇగ శ భి ఇర చి ఇద్యా ఇళ గా లి 
గళ్యాల్లి 

ఇల ఇకార ఇజ్ ఫి ఇల ఆల కార్యా ఇరా ఇళ్ళ! 

ఇ ఫి భభ శి ఇళ? గభణ్షి ఫె ఇం ఇభ ₹% లై కి | 

ఇళ్ల ఇళ ఇ ఇళ్ళిళ! ఇగాఖ్షష లై ఇ చాలా భ్రైభక్షి, ఇళ్ల 00 గ 

ఇఇ ఖై ఇ ఇ ₹17% ఇల్లి గాలా | 

షి కం-భఖభగలా భం ఆరా ఇగ ఇల ఇ ఇల్లై ఇ 
శ ౮౮ ఇళ ఇళ్ల క్లే ఇష అర్య ఇళ గఇభిక్షి, కా ఇగ 
జిగి ఇగ చ భయ ఇళ ఇఇ లగా ఇ ఇల్లి గళ ఇ, ఇన 
ఇంగా ఇక్ ఇళ్ల ఇళ 9 ₹[ ఇ భి ఇజ్ ఖ్యాష ఇం అగ్గి ₹₹5 
ఇగ కి ఇఇ ఇగ? ఇస్లాం | ఇష ఫి ఇళ భభ ఇ భా లగి 
ఇఇ ఫలి శి! ఇజ్ ఇ భి ఇబైళళగా ఖగ! గ ఇఇ గ ఇళిళ 
ఇని ఇ ఇ ఇ70 గ కి! భాయ్ ఇ ఇ ఇగ ఖా ఇ ఇల్లి ఖై 
ఇభ! | ఇ గా త్యాగ ఇగ! కిట ఇజాఫి ఇల్లా ఫి ఇరా ఇబ 
ఇగాళాంా ఇఇాణ లిక కి! ఆళి గగ ఇళ ఇర ఖా ఇ భై ఇ | 
ఇఇ? సర షర ఇ భయ క భి ఇళ ఇంటి తళ ఇ 
గాగ కళా బై ఇరా కి! ఇంక ఫె బ్య గ ఇల అగి ళ్ 



ళం 

చ గా శి, ఇ తాళం ఇ ఇ భజం | ఇష ఇ బిసి జ్ఞ 
శాం ఇగ గగ ఖి ఇనా రాం? భళి ల్లా! ఇభాళి శం కాగ ఇస 
గా గ బై ళా కి, ఇప ఇగ కా ఇచ ళా ఇ బళ భి 
గళ ళాా? ఇ ఇంగా ఇ గళ ణా గ బ్రా, ఇభ 
భష భా క్రి ఇంగా ఇల్లి | శ? ఫి [గాభ ఇళ క ఇస 
[| గలా భం బాగాన ఫె ఇళా-భళోగ ఇలగ్యా భై 
ఇన్లా ఇగగాణ? ఇ ఖై భా! శ ఫాం ల ఇ గాలా క్ల | 

ఇర బ్యా ఆ షష, గ్చాళ్ళా ఇం గ్గ గ ఇల్ల ల్లి 
ఇ గాల ఇ? గా ఇఇ ఇకా గారా శి, ళా ఇ గాం కిం ఇగ 
గాగ క్షి; ఇ భా భా లి ర ఇబ ఆగ! భి ఇలాగా క్లే | 

ఆంగం! భళా కి! ఇభ 0 కగళాఖాం లై కి! ఇక 
ఇబ గాళ్ళ కళ! ₹ జగ గల్లి ఇ ఇల ఇర గాగ కి! ఇ అల్ల 
చ భఖ ఇ0 గరా ఇగ గాంగ క్షి! ఇల బి5 ఇంబ్ష్ళంా బళ 

ఖై; భగ గ ఇబ గాం ఇళ క్రి భగ ఇన ఇగ ఖీ ఇగ ప్రి ఇ 
ఇలా? ₹ గా ఇల్లీ వై భాభి భాగ ఇళళి ఫి కి భం ఇరగ 
ఇరగ బెల కి | 15 ఫి గాం ఇర ళ్ ₹0 ౯5 గగ ఇల్లీ 
ఇ భి రాం ఇ్యాగా ళన లా బం ఇభంగాళ ఇల్లా ఖై ఇక 
ఇ భళి ఖా, ఇళ ఖగ కి, భాగా ఇస్ 0 ఇళళి 
ఇ ఇళ్ల లెని | ఇఇ లగి ఈగ ఇ ఇ ఇ తిక ఇర ఇం ఖ్ ఇగ 
ఇగ ఇళచి ఇ గాలా భై ఇభ క్షి, ఆం ఇం ఇట్టి ఇ! ఇగ్య 
శాం ఇ జ ఇజం ఇ గగ లి కి! ఇ రగా ఇ ఇల్లా గళ ఇ 
ఇగ శ లి ఇబ వగ భగ గ ₹51 క్రి గిం భళా భక క్షి | 

ఇనా ఇ గ ఇ 
ఇగంంగాచాా లు ఇష ఇగ గాభారగాగ |! ఇగ కళగా? 

ఇ ఇళ గాగ || 

ఇగ అగా గార్లు! ఇల భి ఇళ ఇ గ ఇభిళా భళా క్షి | 
గ్య ఇబ ఇ భగ ఖై ఇ ఇగ లిక్ కి | 



షు 

బరి లాలాానిి అనా! ఇలా ర ఇ భః 

భా శీ । 

ఇంసఇంా: ₹ాంభాళ్ళకాం బ్రళగాగిహా్యాగిణనన | 

ఇబ ఇంగ లిక కి! కళ భం ఇబ గ బారి కళ | 
ఇభ ఖరాగా భి ఇషా? బైల కి | 

గరాాాళళ--గంాళ లాగ? ఇ గగ ఇ గగార్యా | ఇరా ఫె 
ఇన్ల్గా్లి ఇం ఇభ కళ్ ఇగ ఖర కి | 

ఇళ ఇగాాగాఖ-ఇన ఇర్చగగగం ఇరా భళి ఇద్యాగగ్న | 
ఇళ ఇల్ల ఫి 9ళాణాలగ ఇం ఇళ గి 0% బిఇ క్షీ | 

ఇఇగగగా--చబ ఇనా సఇాలి ఇరా భాగా తిం ఇళగి 

లగ కి 

ల ఇగాాళళ ఇళగాగ్ చి ఇష భం? క్ష | ఇగ ఖల ₹లగ 
ఇ ఇళ్ళు ఇలారా, భళి ఇరా? ఇ శ భారా గగారగగ అల 
ఇరగ భైగ్గ క్షి | 

ఇరగ ఫి ఇషం! గి తిల ఖానా ఇాంగళాన్ గ ఇ తాం ఇబ 

గా కి; గాన ఇళ ఇఇ ఇళళగ వింళ్యగి ఇరాన్ గి బా భై 

ఇర | ఇళ కళ ఇ ఇల్లా గచళార్, ₹ఇలగళి ఇగ అం ఇ5 ఇరగ 
గె ఇశ్వా ఆగ భగ క్షి | 

ఇఇ ఇగ గా కి ఇగ భగ గిం ఫి ఇగ క్ రగా 
ఇ ఇఇ ఇష, గా్షి లిం ఇస గ భాం గొల క్షి, గ్యార క్ర తం 
ఖ్పళా చ ఇర్గాాగ కఠ ఇగ ఇగ క్షి | బర శా భం గాంగ! ఫి ఇ 
ఇగ్గి గ ఇ ఇస చి ఇన్ క్షి, ఇశ్రా ఇరగ తో 51 
ఇగ ఇ ఇళ్చాగళ రాళ ₹[గస చ ఇ₹5 కీ | 



షి 

ఇ భాషఇ-గగ రా చిరా ₹గా చ ఇల్లి ఇ ఇ 
బ్లా ఇ ఇఇ్ళా భి గా ఇళ్ధిగ అన ఇల్ల భై కి క్యా ఇ ఇళ ఇల్లి 
ఇ | ఇం ఇ ఇ కాం ఇక! ఇ ౪ భల్లా ఇల్లి ఫిల్! ఆ|| 
ఫి ఇ ఇ భా ఇ గారం తగ కి! ఇ ఇళ ఇభ 

ఇళ భం ఈశ ఇక్ ఇల్లి బ్ | అలి ₹ల్లై భళి శి! ₹₹ క్ల? 
ఇల్లా ఇగ ఖై ఇళ ఆ|| 7|| గ బి ఖి కా తా ళ్య్థగ సల గంగ 
ఇఇ ఫి ఇారిష భళి క్లి |, ఇళ రంభ శ భి! ఇ ఆగాక 
గరగ ఇ ఇ లి ఇ ళా ఫి కా ఇని గాగ బ్ర, 

క్యూ ఇగ ఇ ఇజ్ ఖై లబ? భి భగ ఇల కి, షా ఇగ ఇ 
ఖర ఇగఇ భష గ చ్చ ఇభ కి, ఇచా ఇంగా ఖాళ్ల 
ఇళ లగ క్షి భం ఇఖగ్గా ళ్ళ భ్రైష క్షి! గా ఇళ్ళ షభ 21 
గట్టీ బై? | భాం గాగ ఇగ భి ఇం? ఇర గగ భళి కి! ఇళ, 
ఇగ గగ యంషా, గల్లి ళా కళ్యా ఇ ఇల ఖ ఇ రాగ రగ, 
గాభ గఖా ఇళళి! బృషళా లగ శ్రి | ఇర [రి గా ౯ లగ శి! ఇరా 
ఇ భల ఇ క ఇగ ఇ ఇలా ఇ ఇభ గం ఇరా క్షి | 

కషళా ఇలా భి ఇల ఇ ఇల్లా ల్లి ఫి గా ఇళ్లకి ఇభ శీ! న్యా, 
శ్రా బిల బ్రాల ఫి ఇ గ షా ఇయ ఇల ఫె ₹| 0 ఖిళి కి | 

ఇగ రగా గ ఇల్లా 

ఇఇ ఇరడోగల కళగా లృళ చే ఇగ | ఇళ ఇగ ఇ లృళా 
ఇాళాగా గ్ల ఇగ! | 

ఇషళాంలభ!.. కజగం. ఇంగగోశళరాలగ?. భిగాల[౯ 
ఉలి || భి. భగ రగా ఇచ్ చ ఇం గాగ? ఖం భట 
కాగా ఖైగ? క్షి | 

ఇంగ ఇ శాలు ఇగ: ఇలా | ఇ అగా చ ఇల్ల 
బళ చేల ఇగ గి గాంగ ఇ కాగ ఖల శ్లి | 

షారళాగాం-ర్తారాాాస భా ఇచి | ఇబ ఇ ఇ? 
ఇల ఇగ గాగ కే | 
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భా ట్రాాాారా ఇట్టి ఇ | 

గాంచి ఇసి ఇ ఇగ ఇ | ఇ ఇ 
వై ఇళ ఇచ లాగా ఖై శ్షి | 

ఇశైగాగగళ--ఇంగషళగళ్న | ఇగ ఇన్ ఈశ ఇగ 
బగా ౯5 భగ శీ | 

గాంచి గరా తిం బ్రట్రళణా లగ! కి! ఇళ్ళ ఇగ, 
గ్యారా ఇర్రాం ఇళ భం కళా ఖా క్షి | 

ఇఇ ఇగాంళు (౫౫ అం ఇరగ 11౯ భళి శి, ఇ [లగా 
షె ళా లగా శ్! భంగి ఇబ్చ్టగ ఫి అజాగంని తా భై కి | 

భారం గాలి శి! గాస్త్ర 71 ఇఇ ఇ ఇఇ ఇగ గ లై ఇ భాగా 
జల ఖాన్ బళ శ్రి, ఇబ ంిాగాం ఇ₹గాగ లై ఇ శ ఇగ 
ఇళ కి; ఇళ గాణ ₹గాఇ ఖై ఇి ఇనా ళా ఇ ఖై క్షి! ఇ 
ఇగ ఇ చజ్రి ఖా ఖై ఇ బాధల షప ఇగ? బగ శి! ఇస ఇళ 
గా ఖై ఇ ఇ గంళగ ఇగ కి భం భగ ట్ల ఇ ఇరగ గ ఇరా 
ఇళ? ఇగ క్షి | 

షష గలా-ంిఇగగ సె ఇ ఇళ ఇళ్ల ప్లే ఇల్లి ఇళణి ఇట్టి ఇభ [| 
ఇల గా కా ఇ ఆ ఇట్టి క్షి | ఇఇ అగా గి ఇజై ఈల ఇ క్షి 
ఇగ గగ కం ర్యగ ఫె ఇళ ఖం ఇల్లి భైష ఇ ఇళ ఇళ్ల? ఇ ఇహ? | 
ఇగ ని ఇ₹రళి అగా వారగా భక్షి! ఇ గటి ఇళ వాలాగా 

ఇ ఇరగ ఖై గం ఇంగ లి గ కళగా ర్త! ఇ ఇ్యాలో కి ₹ 

ఇలా ఇళ్షగ? శ్ర | 

ఇలిషంాఖ! ఇగ 9౯ ఇస ఫి కా భళా క్షీ, ఇజ్ కరా ఇగ 
శి, ఇస్యాళ ని ఇ ఇట్ట ఇళ ఇ కి! ఇ గాగ ఇల్లి ఇ 

ఇ౯6 ఇగ బైల క్లే | 
ఇల్ల, 'ఈ 



యళ 

ఇరగాగి[్థా--ఇ ఇగ భా ఇాఫ్లీ శే | 

గాాంగళం-ల! ఇగ భాషని భగ సాం ఇ ఇళ్ళ ఇల్ ఇ 

జఇాళ్గాషఖ ఇల్లీ | 

కగ్షభషగాగాగాఫ ఇం! ఇ ఇళ ఇఇ ఇల్ల? | 

ఇఇగగాఖాగా? అరగ కరనా ఇ ఇగ క్షి! అభ గా ₹ 
ఖానా తన్యళగా ఇగ స్షి | 

ఇగాగాగ ఇగాాంంగ్ గళ్ ఇగ ఇజ్ ఇ ఇళ భగ్యాగా అల 
౩౯౯ ఇళ్ల క్షి ఇళ్ళ [గ ఇరగ ఇల్లి లై | ఇ గ ఇష్ ఇగ ఇ 
ఇడ ₹ళ్లగి కళ జ్ఞాత లాగ ₹ళగా ₹/0₹ జైరా క్షి |! ఆం ఫె షక? 
అఈళళ ఖగ ఇళగాగగ ఇ ఇషా వృగఖాన ఖాళ్ల క్లి | ఇ ఇళ ఇం ₹11 
ఇభ గ భాగలి గ గాలా? బళ క్షి ఇబ ఇళ భాగా క్షి, ఇగాాగాలా 
ఫా జలా ఇల కి రా ఫెల్షి | 

షం ఇన్గషంంంళళ అగా ఇ షష ఇళ్ళ రాల భష ఇభలి ₹5| 
ఇ ఇళ్ల జై ఇ ఇళగా గాలి ఇగ ఇళ! గగ ఇ ఇభ ఖైళాి క్లి। 

ఇషా గరా బగగాంగాలి ఇ ఇచళగల ఇలాగ ఇ ఇ ఇల్లీ 
ఇగ క్షి! ఇరు ఇగ ఇడ లై ఇ ఇగ గ ఇ గాం క్షి కం షెర్గాషా 
ఇ ఖగ శి | ఇబ చి ఇర భగగా ఇరా అగ ఫి గారా ఇ 

ఇక; ఇల్లీ ఇ ఇల ఇ గగ ఇలా! ఇగ | ఇఇ అగా గ కాళి 
ఇన్నా ఇళళ! ఉష్ గ ఇల్లా ఖై ఇ [౧౪ ఇ గళ జాం! ఇష్ ఇ్యఖళా 
ఖగ శీ; ఇళ్ళిఫె ఇంగ ఇళ గి బం గాగ ఇగ ఫైల్ ఖీ! ఇట్ల ఇ 
షెళ్ళా ఇభ భాగ! ఇభగి ప ఖై గ ఇషం గారా? ఇబ్చగ ఇరా ఇగ క్లే | 
ఇళ్ల్ గాషగ్లళా! గ ఇళ ఇ; 7? ఇ బ్రైష జ్ఞ తాగ ౯1% ఖగ? కి | భభలి 
ఇబ? కర? భె ఇంకి! ఇలా ఇ గ ఇ కనాన 
ఇ గళ ఇ గాగ ఇళ్ల ఇ గగ ఇళ గా ఇ ఇజ్ గల 
శశి లిం ఇగ ఇగ గ భి కళ ళన కింగా చి ళు భాంతి గజాలు ఇభ 
ఇ ఇళగ | " 



య 

ఇవా ఆ ఇల 
ఇగగంగాళ--రాి) ఇత కాష్యాా: | ఇ అగా ఫి ఇకా 

ఇర్థగ ౮౧౫౫ బిఇ క్షి, ఇ ఖా సభ? భక, భాయ్ భాగాలే ₹5 
ఇగ, గగ ఇగాం భి కాగ క౫ ఖగ క్షి | 

ఇంచి ఇడిళో[్రసళ్ ఇళా లం భాషా ఇఇ 
అగ | ₹₹1 ఇఇ భాష్య రాచ ఇక్ ఇ తగ ఇళ | 
ఇగ ఇనా ఇగ కం ఇగ ఇళ! ఇభ ఇల భి ఇళ షి ౯5 ఇ క్లి | 
ఇ ఇలా ౪౫ భళి క్రి భా గాం ఇళ క్షి తిం ఇక ఇగ ఖైళ? క్షి | 

ఇషా) బాగ్యా కా కాంగా 1! ₹% అగా 
ఇల్ల భష గాగాళనాళ: || ఇబ కాగ గాాళగా ఇరగాగా ఇభగి క 
ఇగ చి భాం భం ఖా! ఇ భం ఆగం ఆఇగఇ ఇ ఖై శీ | 

ఇఇ [సాళ్ల ఉక్యాాందిగా ఇల్ బ్రా? ఇళ | 
ఇ గా ఇరా భర బం ఇళ బిల ఇబ్ల శ ఇం భళా కి | 

గాాాగగళి--ధాళా ఇంగా రాగాలు ఇజ్రాంి || ఇష సం ఇ 
ఇళ ఇ ₹ాగానగా క౧౯ ఇళ శి ఇళ ₹గాల చి ఇగ ఇఇ క్షి | 

ఇరగాాళ---2గ00గఇభగరాణాంగ్? || ఇ తగగ ఇగ ఇష 
ఇల్లా గిల ఇకంగా ౯ ఖగ క్షి | 

ఇృశ్రళళగాాగళ---3గంళగాగాలి బ్య || ఇగణ్ఞాషె ఇళ్ళ ఇ ఇళ గ్గ 
శి ఇగ ఇగ గాగ భగ శ్లి | 

ఇషాగగచాళ్ల గగ కళగా గరగర గన్ భం గదాని 
శళ్యాషా?! ఖైగా క్లే | 

(ఇగ గ ఇర [౫ ఖగ క్లి! లభగి? ఖైగ క్షి | 
ఇల కళ ఇం! ౯౮ శి | భోగం ఇలా ఇ ఇ సిరా భి కీ 

= షె గఇలాగాం ణా స కాలా ఫె ఇ ఫె ఇ ఇత్ర 
శభ కి, సల్యు ఇ ఇ ఇం ఇగ: క 6న ఇ గాలా శి, గా 
ఇలా? స ఇళ? ఇళ్ల ఇళ గాగ క్షి ఇలాగ “| ఖా శ్షి | 



య్య 

ఇగ గ తిర క. కిటి ఇ కాళి ఇ ఇబ ఇల్ల రభ 
ఆగాక; ౪ ఇ ఇ భా భాం ళం ఇలాగ ఫి క్ల 
ఇ ఇళ శస భభి లం భి కాళ గ (గ శి! కు ఆగ 
గాగ వనం ఇ ఇ ఇ క్షి | 

ఇనా క ఇభంలల? బళా ఫి ఇ ఇల్ల ఎ ఇ ఇంగ 
ఇంతి! షం ఇబ భిభరి అనాం ఇరా ఇ 1 ఇల 
ఇ | భోళిగ ఫె ఇగళల ఫి చి బా ఇల్లి జర, తగ త ఇ్యా 
షా ఫి అభా శ ఇలాగ శై | ఇం ఇ బాన ఇసి ఇ? ఆగ ఖగ 

క ఇ ఇటా ఇట్ స ఇగ సాం చ కళ జా! ఇరా తల ఫె 
ఖ్ ఇరలి! గ భభన్యానా ఇగ ఇలా ఇళ్ల [గ జ్ఞ!!! ఇ 
ఇళ! ఇళ ఇన్ ఇ ఇర్థగ భై ౭5 ఇళ కాక గళ! | 

షె ఇనాాఇం-ఇల్ ఇళ చ భశ జ్ర [గ ఇ ఇగ జాగ ₹1 
ఇళ్ల గా ఇష గా భిగాగా ఇలార్గ ఇళ ళల ఇ గ క్రగాల ఫై! 

శి, ఆ ఇగా ఇ ఇబ ఇల ఖై ఇ ఇగ, ఇల్ ఇగ కథ ఇ ఇబ?! 

ఇషా? ఇగ ఇ కి! కళ ఇగ గ ఇఇ ఇ లి ఇ ౯7 ఇళళి 

ఇళఖగా, ఇళ భళి శీ! ఇఇ ఇ! ౧ ఇల్లి క్లిగ చి ఇగ 

సరా ళ్ళ భగ బల ఛి ఇంగా ఫి ఇ ఇన భాగ్ ఇ ఇగ 

ఇషా భి ఇన్ ఇరా ఇంగా భళి క్షి! ఇళ్ల శల ఇగ ఇ ఆ|| 

ఇ భంరచభతానిళి ఇళ ఇరా ఇ ఇఇ! గ౯॥ క్రి ఇలాగా ఫె 

ఇల ఫి ఇళాణాళా కళ, ఇక ఇళ ఇగ ఇగ గా ఇళ ఇ కాలి, 
శ్రళళంగి ఇష? ఉళతాని ఖై క్షి జ! ఇ ఇర ఇ ఫె 



0 

ఇల ఇఇ కళా ఇళ బి ఇకా! ఇక్! ఇ ఇచి ఇగ 
ఇళళి ఇగ ఇష భి ఇట్టి బై | ఇర్చగ కళ్ ఇ ఇళ ఇ ఇభ ల్లి 
ఆగి ఇళ? ఖల్ క్లి | 

ఇరా అగా ఇ ఇల్లా 
ఇల ఇఇ!--స్రల: ₹5: ఇని రాగం ఇ గాంళా: | 

ఇ ఇలాగ భి ఇలారా: (భళా ఇ ఇ ఇగెక్లి | 
ఇ ర ఇ ఇరు, కేల ఖల ఇం కళా ఇ ఇంగా ఇళ ఖగ క్షి | 
ఇ₹₹షఇ్ లా ఖైష కి | ఇగ! ఇళ గానా లగ క్షి | 

ఇచలా గరగ ఇళ ఇల ఇ గాటన సలా షా ఇగ 
ఇగ: | ఆభాణళ: ఇ భార ఇగ గాలి కా? గళ్ళ 
ఇల: || ఇలాగా గ ఇజ్ లగ భగ ఇల గ లభం భి ఇళ ఇఇ 
జా భల కి! ఇన్ భల ఇం లగ! కి! ఇర గా ఇల్లి బైక్ 

ఇరిం కళ ఇగ! కి కంస? ఇ ఖగ కి |, ఇళ్ల ఇఇ భా లి ఇ ₹ఇ 
ఇకా ఇ ఇళ భాగం భళి కి, ఇజాలా! బై ఇ కాం భాం 

భగ కై 

ఇాగగళ ఇల్టాగగ. ఇషా. గస ఇ గారా 
అలి ఇ ఇఖ్ళాగా ఇగ ౧019 గగాగగి ॥ 

ఇళ్ల ఇజం ఇ ఇలా ఇళ ఇంగా క్షి | ఇరా గ తం ఇాజాగకఇ)! 
శి భా లర కి! భధ ఇ కాగా ఖగ కి! ఇగ క షగా 
ఇగ గ క్షీ | 

ఇగ భఇ1% భరాణగా: ఇఇ 11 ఇ ఇ ఫె ఇళ 
అాఖ? ఇబ బగ భాగా తం భగాణగగి లగా కి | 

ఇగగంంలా ఇల భా రష్య్థాళళి ₹6[5; | కళళ ఇళ 
ఇ గభరి ఇగ ఇషగ్ల || ఇబ | ఇర్ధగ ఇగ ళం ఇరా ఇళ! 
బళా భగ ఇాసాలా, గభాణళ త లగి లగ క్షి | 



ఇట 

ఇఇరఇళం-ఖ! ఇళ |! ఇళ ఇజ్ ఫి ళాల? 5 ఇ ఇగ 

ఇళ క్షి | 

ఫాల గాల ఇట న నా లో కి। 

ఇగషిళ-- ారసంగళ్లగ: ఇర్త: శృళ్టిస్తై సాల్యార ఆగాన్టన్యాగింభి || 
గా గారి ఇ ఇ భగ బాలా ఇర కాగ ఇ ఇరా. గరా ఇ 
కార ఇగరోఇ భారాల బిర ఇల భి ఇగ ఇ భష ఖగ కి | 

ఇఅభఇళలళ-ఇలాగ ఇజగాల సాధ్యా ఇల్లై ఇ! ₹₹ 
ఇళశ్ ఇబ భి బగా ళా ఖగ భై) సార భి ఇం ఫి ఇ 
ఇళ్రా కాగ ఖగ క్లే | 

గ(?ా ఇలారా ఇల ఇ గగ ఇలా బార్యా | జ్యా కె 
భళా ఇ ఇ ఇనా కంకి లగ కి | 

తృశ్రళళగగళ--ఇబ ఇ₹లాసిళగ భషఖ్యా |, ఇగ ఈ ఇఇ గ్గ 
ఇళ గి భాగ ఖగ! క్షి | 

ఇభగాంగళాాచుా సారా భన క్రి | ఇబ గాంగ ఇళ కాగళా, 

జం ఆ|| ఇ భి భిల్ల? బైఇ! కి | 

ఇల ఇగా--గబ్లై ఇం ఇగ ఇళళి! బళ ఇగ ఇల్లి ఇ 
ఇళ గ ఇళ? బగ కి! ₹₹0 ఈగ ఇ ఖి ఇలా ఇళ కిల 
ఇగాషా!గా బగ కి | ఇ ఇ ఫి ఇజాక 73 బ్ర ఇ ఇళ పి ల ఫ్లై 

శి; ఇలా ఇ ళాల భరించ ఇరా ఇలా బ్రైళాళ్ళీ, భ్యా ఇ 
షె గ భై గి ఇం ఇగ ఇ, కాళి ఇధగాగ ఇ కైరానా ఇగ క్షి | 
ఇళ్ల ఇగ ఖం ఇగ ఖై ఇ ఇగఖ్టా బై క్షి! ఇగ [గ్ ఇ 

ఇగఇ!గా తిం ఇగ భళి కి, ఇ లగ గ ఇ ఇలాగా ఖై ఖల గిగా 
ఖం ఇగ శి ళా లగా కి ఇళ ఇచ్చ ఫి గా శ్రఇ్ ఇగ భక? కి | 
ఇభ ఖం ళళ ఇగ ఇబ ఇగ భి ఇ ఇరగ రగ భై క్రి తం ఇగ ₹5 
ఇకా ళ్ళ ఖర క | ఇల్ల భం ళ[ళ ఇ ఇగ భై క, ఇభ ఇర 
ఇఇ ₹ ఇల్లా ఇ ఛార్ శి, గాణ ఇ? శాస తాం! క్యా? కి ॥ 



ఉశ్ని 

షె గాయంగా ఇ అ ఇం ఇ ఇళ కాలాన షి ఇ 
ఇట్ ఇ్యాఫి ఇళ కా: ఇం భి ఇక్షిక్షి! ఇ భం అ ఫి 
[| 95 గస గి ఇం ఇంటి క, ఇల ఇ చ ఇ 
ఈగ ఫి ఇజ్ ఇ ఇళ ఇరగ ఖల! ఇల్లి క్షి | ఇఇ ఇ గళ్యాా ఇరగ 
గాళ్లి ఇగ? | 

. శం బ్యాం ణా ఫ్ ఇలా ఫి ఇళ్ల గగ ఇళ షా ఇజ్ గ 
ఇల్లి || | ఇఇ ఇల ఇస్ ఇ భి బ్రిక్లి! ఇల ఫి ఫ్ర కసా 
ఇగ ఇభ ఇబ ౮ క్షి, ఇల్ ఇగ ఇ అణా జాం భి కి ఖల 
ఇగ ఇళ లక శి ఇక, ఇళ! ఇల ఇగ ఖ్లి భల? క్షి! ఇల్లి ఇభళళ 
ఇ షగాళి బైట క్షి, ఇబ ళన ఇగ ₹| ఇళ ఇ జా ఇ ఇ 

కా లాం ని ఇజం గణా ఇ ఇం భళి క్షి, కాగి 
ఇ కీ భజ! ఇరగ శ ఇజాళ భాం ఇల్లి ఇన భళఇ? ఇళ్ల ఇగ ఇగ 
ఇళ ఇం గగ? | ఇఫ్ ఇళ ఆలా గగ! ఇం! ఇ ఇం ₹౭ ల్లగ 
శి | ఇబ బా గా! ఇళళి! భం బై కి, లగి లగా ఇ లిం 55 
ఇగ గ ఇఇ బై ఇ చ్ళన్యా ఫె ఇగ ఇళ ఇ ళాల ఇ క్షి, 905 ఫె ఇ 

ఇ ఇని ఇ ఇల భల ఇళ్ల కాగ భళి కి! ణా చి ఇ భాతి 
కారా ఇ కి ; భి ఇ ఇ ఇన ఇగ షభ ౯|| ఇ 

ఇగ జం? ఇజ్ ఇళ ఇగ క్షి | ఇళ ఇ ఇభ గిల్ ఇ ఇగ ఇగ 
గాాాక్షి ణ్యూ ఇరా ఇళ బైల క్షి; ఇభ, ఇగ భి భగ గ గ్య 
ఇక ల్లి ఖగ ౪ ఇ ఇ ఇాఖారి చిభలి గాలా లై ఇ ఈ భా 
ఇరగ ఇగ గళ ఇల్లి గా | ఇబ ఇ గాళ్ళ, రాళ భం బాగా గ ల్లి ఇ 
ఇరగ వగా బిగ! క్షీ | ₹ (న ఇ ఇరా ఇళళి ఇగ క్షి, 

జా ఇగ కి అసు లాగ 70 ఇని గర ఇ ఇళ ఇల్ట్ 51 

ఇఖాల? ఇగ! 

వేని హక 
ఇజ్లిఇ? ఇ ఇ౯ భళి ఇబ ఇగ ఇఇ! గాలా గా భా 

“ఆజం చ ఇ శి;, ఇట ఇగ ఇళళి? ఫె గాగ కి 
ఇగ ఇగ | 



ళం 

ఇభ కాగా ఇళ ఇగ, ఇభ ఇళ గ్లాక్షి ఇళ్ల ఇస్యిఫి 
కళళ ఇక గ ఇజాా్రాళభ? ఇ ఇరా భగ కి! ఇంక్ ర్ ఇ 
గాం! ఇగ గి ఇళ్ల ఇగ ఇభ ఖై భి ఇళ్ళ ఫి షం శ ఇళ గ ఇళ 
ఇఇ కళ బైల కి! ఇం ఆగర ఇళ? ₹గళరషళ! ఇగ? ఖై ఇ 
ఇగ్గన్షి షం ఇళ ఇభ ఇ ఇ ఇగ భళి! క్రి క్యా గా కం? 
ఇక ఇగ తం ఇరరాంం? చ ఇభ ఖై ఇ 0 ఇరా? 
ఇల్థాాల ఖగ! ల్లి ఇల్లి | కై గాం ర కాం ఇ ఇ 
ఇభ గ ఇగ్యాహి ఆ ఇ ఇళ ఇ ఇ ఇ రగ భరి! కళా 
ఇర్షారషా? ఇళ్ళ? ₹గాంళాణాళి ఇ గాభ బ్ర ఇభ ఇళ్ళ పి భత ఇళ 
బళ్ల ఇగ కళ లగ క్రి! ఇన, షార్! గళ సి ఇ ఇభ గ ఇగ 
శ్రర ఇబ్చఫె రం ఇజ్ ఇల్ళా ఇల్షిళగ? కలి భగ క్షి | 

ఇళ చ ఇళ సల బషళ ఇజాైిళ? ₹షాంగుం ఖాలి బలి 
క్షి, బాంగ్ ఇ 15! ఇగ ఇగ ఇ ఇరా ళ్ళ? ₹5” బళ శి | 
ఇనళ, ౩05), సగ) ఇగ ఇభ ఇ కళ ఇళ్ల ఇ ఇంద బైళల్లి | 
లాం ఇరా ఇకా ఇ ఇళ ఇ ఇనా ఇ ఇళ ఇరగ బగ 
శ్రి, ఇబ ళ్ళి ల భళ్ళష [9 ఇ అభా ఇ ఖై ఇగ? ఆగారా ఈర? 
బగా ఇభాగ ఇ ఇగ ఇ ఇలా లలి కి | ఇనా గంగ ఆగి ఇగ 

ఇభ్లాళ ఇ ఇగాజ్షాళగ? ఇ ఇళ ఇారజ్టాళలి! ఇ ఇబ ఉగ్గ ఖై ₹౯ 
కాళ ఇ కళ ఇళజ ఇళ్ళ భగ? క్లే | 

ఇజ్లా ఖ ఇల్లా? ఇ గాం ఇళ ఇగ ఇగ ఖ ఇళ ₹ఇ₹ ఫె 
ఇజాష ఇ గాం చ్చలా ఇచి ఇలా ఇగ | ఇగాఫి ఇగ ఇ ఇ 
ఫాళ్సా ఇగ ఇచా ఇళ? ఇసళాళి శే! ఇళ్ల భి భల 
ఇళ ఇబిఇ[! ఫి ఇళ ఇషా ఖగ కి | (భగ లిం ఇజ్ ఇ ఇఇ 
ఇగ ఇగ ఇగ ఇఇ క్రి ఇబ్టి చా ఇంగ ఇబ భా ఖ్యగ్ ల్లీ కే! ఇ 
ఇ గజి ఇరా గ 'భగాగాాం' ఇ ఇబ! ఇగ |) ఇభ ఇ 
ఇ ఫి భగ ఇళ ఇం ఇలా ఇసి క్షి | 

ఇషా ఫి ఇళ ఇ ఇఇ! ఫె ఇలా ఫి ఇజం ఇలా ఇ ఇ 
ఖ్ కాళిగా భక్ | (ఇంగా ఇ 19 గళం ఇళ్ళ ₹7 ఇ 
ఇ ఇష | ఇగ ఇళాాళభను షగాంళ్ళి సళ భాష | 



 ఇంబగాఫ ఇగ ఫె ఇ 
ఆంగ ఇల్లీగ్ గ ఇ ఇ గా జ్ఞళ్ | 
ఈం ఇష గా భళా జ్ | 

షాగ ఇ ఇజం ఇ క్ఞళ్। 
ఇరగ ఇళ లై జజ | ఇళ 
ఇ ఇళ ఇళళి 0 ఖి క్యా కళ 
ఖం కాగ గా ఇ |! కర 

ఇం లాల సల లల కం భా 

ఇ₹గార ఇళ ఇభ ళు ఇ క్షే, ఇరా ఇ (ధాని భషళ, 
గాళేళళ కృ. ఇ ఇళాాం ఇ షం కాగా ఇం ఇగ? కళ [ల। 
(ఇభళాల ఫె బళా ఫి బళ ఖి క) | ఇగ అగ ఇను (09 స? 
షంళ్యం | కళా క్రాళళ ఇ జజ అఆగాళా | ఇష కగాళు రళి భో 
గక ఇగణగాగ చ భగ కిం ఇళ గరళ చ బైగళ భష్యా చి ఇజ్ గగన 
చ్ షా ఇంగా గ ఇరా ఇఇాఇగ గ ఇగ భా రృ ₹[ ఇ జా ఆ|| 

షళి? | ఇష ఇనా లి భ్లీ ఇళ్ళ ఫి ఇభ ఇగ! గ | ఇళ ఇళఫి ఫె ఇగ 

ఖ ఇరా ట్ర ళళాఫ [గ భి ళ్ళర్యా లి ఇఫ్ ళ్ (ఇల్లి ఇంటుయుం3 ₹) | 

ఉళాం బం? ఇగ 'ఇ' ఇక్చి ఇగ ఇ. లాగి కంచ్ళ 
ఇాషళా రాం ఇఇ భషషాం ఇస కలషళు ఇం ఇ! 6133 | ఇగ అభా 
ఇళ సంర సెగ ఈషాళం | ఇనా అగా ఇలా ఇ ఇళ్ధ్ర ఇగ 
గళ ఇడా ఆగాళ ఇబ గళ భాన్ లై ఇరా గ ఇభ ఇఇ గ 
కాళ గళ ఇలాగా గ గ భంచి ఇళ ఇఇ ఇ కాళ కి! ఇ ఖా 
ఇనా ఇభ ఇంచి బిళ? | ఇల్లి భగ ఇ ళష్ళన్యా భి, ఆక్ ఇళ 
ఇఇ ళా బళ | త ఇ ఇదం | గళ్ల ఇ ఇ ఖగ జ్ఞళ్ | 
ఇబ ఇ ఇగ ఇ బ్యా బళ | ఇచి కళగా కిగాగ ఇల? ఇ ఖగ | 
ఇళ ళాళ భి ఇజం ల్ | 



ళల 

ఇ ళంాంగ చ ఇ ఇళ్ళ ఫి ఇ ఫి ళా ఫి ఇ (| 
భళా ఇళగాం గళం ఫి ళా ఇ ఖై ఇ వలి బ్యా ఇళ గాలా (| 
ఇక్ష ఇగఇ | 

ఇస్తా భి రాగ్ర్య్లా[ంగ ఇ ఇగ కంగా ఇళ గ ఇఇ క 
జా క్షి, “భఖ ఇవాల ఇల గాలా గరం! భాగా 
ఇగ భళా ఇళ్ళా | ఇబాళి ఇకా ఖ భర ఇ ఇగ ఫె ఇళ 
గాాశ్చి, ఇచా చ రఫి ఇం గాగ క్షి, గా ళా గ కై 
ఫి గళ ళా స రగా చ చరా ౮ఇ బగ ఇగ ఇ ఫె గా 
గళం గాలా శి | 

ఇనా తిల కల లాగా ఉగ ఇరా ఇరా గ ఇ ఆగ! ఇ 

ఇళ్ల క్యా 5 ఇగ క్లి | ఉలి ఇరా ఇ ఇళ బా ఇ ఇగ ఫె 
ఇల్లా ఖా ఇళ ఇలాగా ఖై శి | ఇ గా ఇ ఇలాగ (ఇగ! ఇొద్తా) 
ఇగ భర ఇ ఇగ ఇరా భ్రైగ క్షి! ఇ ఇంగా గల్లి ఇ గాని 
ఇజ్షాళం! ఇచా గళ ఇల భి బళ్ళ ఇట్లా భిభరి్ జ్ర ఇగ 
ఇర్యగ ఇ గారా క్షి | 

ఇఇ ఫి భా ఫి గాల ఇగ రకర ఇగ. భంగ ఇర, 
ఇషలగాగగా ఇాగాగారి ఇ ఇల గ గాలా క్షి, ఇల్లి చాలి ఖీ 
ఇంగా గా క్లి | ఇ ఇళ్రాాారధాగి భం ఇషాన్? ఇ ఇభ 
ఇల శాల క లైకా క్రి (ఇ! ఇ ఖ్యాగా ఇళ ఇల్ల 

ఇఖాళా అకక! 

ఇడ క్రాంకల! 

ఈ గాాం ఇ క్త ఇ శ్రర! ఇష గ ఇ ఇల్లా వష ఇ 
ఇ ₹5౯| కి ఇ గణా ఇ బ్రాం జాగా ణా క్షి! ఇ భగాఫు గా 
భా కళళ గాగ భర కి! ఇళ ఇభ రగ ఇ బ్రాశల గ ఇగ ఇ 
ఇగ ల ఫా ఇ ళా కి! భా ఇర ఫి అ ఇ కాళ జగ 

ఖభిళి క! 5 ₹ళభిం ఇగ ఇ ఫళళాసభకం త్రష్ 11-ఈ% ఇష! 
ఇనా ఇగ ఇభ సెషంళ్ళి సెళ[ ఇఇ | 



ళ్ళ 

అగా క్రాళలభభళళ్ళా కాలాలు చ షాట్లా, ఇద్టచ్ గ ఇ గా 
చ ళజ్ధ కంగా, ఇరా చ ళం ఇ చ ఇభ కింకా ఇచి ఈ 
త్య ఖల ఇలా | 

ఇగ కళళ!--ర్రళం! భాగా గ ఇబ ఇలా గ ఇర భి గా, 
ఇగ్చళే చళ్ళ ఇంగ ఇగ బిళ్ళా, ఇగాగ ళ్ళి ఇళ భగ బైల, 
ఇభాఇధ గ షానా | 

₹5 కళల! ఇ; గాఇాంకా ఆగ గ తళా ₹[1౫ క్షి తం ఇళ! 
ఇగ క్యా భగ శి ళాా క్, ఇఇ క ఇఇ లాగా ఇ ఇళ్లకి, ఇగ: ఇఇ 
ఇ ఇ ఇళ ఇరగ ౫ ఇట్టి ₹ ఇరగ ఖా క్షి, ఇన్ ఇభ క్యూ 
ఇ₹భష్యు క్రి, ఇత్ హాల్ తం ళం ఫస క్షి, ఇ ఇకగిగ కి! ఇగ 
ఇళ క్షి, ఫా ళషిక్లి, భంగి ఇగ బైఇగా భి ఇఇ కి; ళా 
(క్యా ఇఇ జాల శ్రి | అంగ త్రిక ఫే ఇగ: అం అభా[ులా, 
ఇగ ఇగ ఇ గిం ఇళ్ళ ఇళ్ళ ఇగ్యాగఖా క్రై భి కరగ భళి క్షి 

గజ బళా గి ఇరా ఇళ ఇళ్ళ గెట్యా శి! రా ఇ [1 
క్షి, ఇగ ఇరా? 51 గి ఇళళి కి | కళ 55 ఫె ఇం ఇభ 

ఇటాలి ఇగ వారం క్రి | ఇభ గాంగ భం ఇంగ! ఫె ఇర 

ఇఇ ఇ ఇరా ఇ ఇం భంణిై వి చె ఇగ భళి శే | 
ఇఇ ఇం శిలా? క్ల | ఇళ్ళ ఇగ వైర కి ఇళ బగా ₹ 
బఇాళి శి, ఇళ ఇం ఇళళి ఇగ కి! ఆ్య్యా ఇఇ ఛి ఇళ్ళే భీ 
లె శే! ఇష లగ శి ఇ ఇర భగ ఖం ఖాలి ఖైళి శి | అజ్ఞా 
ఇఇ్లాగా ఇళ భఇషఇ ఇ ఫి గచ భళా బైషిశ్ర, ఇ గా ఇఫె 
ఇగ భంగం 0 0 గి అణా ఇ లక్షి! భజగగా 
ఇంగ ఇగ భారి బళ ఇల ఇళ భల ౧7 ఇ ఇఇ ఇ 

కళగా భళి శే | 
కాగా అచ ఇ భం ఇలా క్లే ఇగ ఫం ఇగ 

ఇ ఇభ బై |, ఇస్ ఉంళ ఫె గా ఇగ ఇ! ఇళ్ల ఇరా భి భా 
ఇభ భై | ఇళ? పళ క? భగ బలంగ ఫె ఇళ ఇభ? జ్ఞా 
అగ లగ | ఆగ ఖగ ఇగ ఇగ ఇ ఇళ ఇబ చ్ [| 



ళో 

గారల అగా ఇ భాగ్ బల ఇ్యల్ గాగ ఇల ₹[1 
గళ, ఇఇ ఇగ ఇ ఇస ఇగ ఇల్లీ కే | 

ఇర్రళంగా ఆగ ఇ థ్ భగ ఇల ఆగ శశీ ఇ ఆ 
ఇళ్ళిళశ్లే[ ఇళ ఫి భాం ఇల్చి ఫి ఇం ఇఇ ఇ ఇ ఇగ? జాల! 
ఇ ఇగ ఇళ ఇశా ఇల్లి | క్యా ఖాన్ ఇచి ఇల 15 ఇరా ఖ్ 

ఇ్ఞాగ ఇంద్రా శ్లే | ఇబ కాం ఇణ్యా ఫి ఈం ఇసి ఇళళ్గరి బై ఇళ శీ | 
బర్మా ఫె ఇరా బళా ఇల ₹హ్లాగ్ | 

ఇళ గా ఇగ ఇ ఇరగ ఇగ 27 అగా గలా ఫి ఇ 
శె ళాగా శే, ఇగ భారల ఇనాాఖి ఫి భా గాళా ఇళ్ళ ౯6 ఇల్లీ 
భం భళా బటి | క ఇగ టి, ఇగ ఇ? బ్ర | 

ఇరగ ఇగ ఇ ఖగ బం ఇర క్లే, ఇ ణా గ్ ఇగ 
ఖం భంచి భి ఇకక | ₹ఇి వా ఇళ గ కం లలి కి గచ్చ ₹7 
ఫె ఇజ్ (రసం ఇన తిల ఇగాగాన భగాభ! ఇ ఇరగ ఇం! 
ఇగ కి | ఇంఫి భి ఇ గాచి ఇళ ఇబ లి ఇ గా శి! ఇ 
ఖషళ ఇ ఇగ ఫి ఇఇ గాటషజై భష భి ఇళ?! క్లే | 

ఇంగా ఇగ ఆ ఇ తగా గాం ఇరా ఇ ఇ్యాజ్షి భశ్షే | 
ఇఇ ణా ఇ ళా భగ ఖింళా క్ష ఇసి ఇ అబి భై; ఆ? 
గ్ల ఆగి లల ఇఇ ఇం గళ! భ్ | గాం ఫా చ ఇళ ఇగ ఇగ 
సఖ బభిని కాం గా ఇం ఇ రా 7451 
శ్ఞళ | శగగత భానాగ్ ఇలా ౪ ఫి ఇగ ని గ ఇబ ఫి ఇ కరా 
గిగా ఫ్లా ఇలా ఇం గభళళి ( 10022000010% ) గ్ా భళి శే | 

ఇఇ గగ భా 'భరాిాం' ఇ ఇఇ ఇ ఇళ్ల శి, కారాలి 
ఇఇరాని ఇగ ఇర్ధిళంళాగా? | కష ఇాాగాంగి ఇల్లై క్లాంగనా?: || 
ఇగాషై ఇారాణ ఇలాగా ఇగ | తం ఇకా ఇ బళ ఇగ 
గక శై ఇ ఇగ 1 ఇగ ఇ గాలి ఇ క్ల గిం భగ ఇల్ ఇరగ కళ 
ఇళ్లకే ఈ భాగా భగ లా? గరి ఇగ గల్లి ఇ వ్ర క 
ఇ ఖగ? శి జభగ్టి ఖం కీ! కళ ఇళ ఇ గాగ్రా గల్లి ఇ ఇగ 
ఇచా ళా ఇర్జాఇణా ఇ ఇ ఇ ఇ బిక్ష, కాగా గ్య 



వ! 

ఇగ గ జ్యాాగా అభా ఇ కాం లిన గి ళా శానా కే, స్టో 
ఇఇ ఫిల్ ఫె ఇళ గాలం 5 గ అబి ఇం ఇల కే! ఇర్యాగగ 
గాలి (255 ఇ ఇం భి భాం ఇల్లి కి | రారా ఇస్ ఇ ఇాాణ!? 
శి, ఇగ ఖాలి ఇల ఇ ఇళ భ్ ఇ రాణా కళ 
ఇర్గ ఇ కళగా ఇష్ ఇళ కే! ఇస ఇగ చ ఇ శాం ఈగ 
ఇజ్ ఇం కళ్ ల% ఇల్లి బైట్ ఇళ రా ఇబ ఇగ, ఇంగా భాగ్ భై | 
ఇల ఇ ఇ ఇళ ఇ క్రాళ్లార ఇభ రాణా 5 ఇ భగ భ్ 
ఇళ ఇరా బైరాంా బాగ్ ఇగ ఇళ్ల ఇళ గళ్ల రాణా 5 
షా ఖైచ శే, స గచ ఇభ? ఇలా ఇగాక్టి ఇ గా ఇరా ఇగ 
ఇగ ఇభ క్షీ ఇగాళ గ ఇగా ఇళఇ0 శి సకాలం ఇగ 100% కఫ్ యళ ఇ 
గాభ ఇ₹1౪ (||| ఇ ఇళళి? | ఇళ్ళ శాం ఇళ ళల ఇల్ ₹ | 

ఇళ ఇనా గి ఇభ ఇ ఇళ ఇలాగ? భాగా క | ఇగ లస ఫె ఇఇ 

ఇం సళాలై ఇ ఇగ ఇర గ కూ ఇ ఇ ఇ ఇధగగా ఇగ 
ఇ ఇల కళల ఇ ఇళ ఇంగా? ఇళ శ్షి | ఇల్లా ఇళ, ఇ1ళ్ళగా 
ఇగ ఖ్ ఇళ్టగ ఇగ ఇ గా ఇ ఫా భై సా కాగా? 
ఇలా ఇగళాగి ఇగ శీ | ఇగ ఇగగాగా గాగ గ భభి ఇరాణాగి గ ఇరా 
ఇళ ఖై ఇళళి? ఇరా ఇ ఆగ బగ్ బగా ఖై (ఇ గాణ ₹₹5 
ఫె ఆజా ఫాం ఇఇ ఇళ ఇళగా? ఇగ | 

ఇగా ఇగ ఫి ఇ ఇగ ఫి ఇగ గ ఇషా జథ భం ళల! 
షస | ఇరాని ఫి జాగ ఇగ ఉషా? ఆం ఇం భర? ల 
ఇ | గ. ఇళ్ళంషగ-ళఇలళళ ఇ ల్చఇళ్షిలం పి ఇగ క్రణ్? | 

ఇనా క్రాళరో 

ఇాగాళళగాంళగ్ళ ( ఇంఖళ) 

ఇళ కళళ ఇ ఇగషగా. కాగ 
ఖం ఇం గక భగ ఆగిభ?ం 
గ్ర్గాషి ఇళళి గ ఇగఫె (భం 
ఈ ఇ క్షీ |! ఇగ: గ ఇల్రైళ 
మ. 



శ 

ఇం ఆళబాం! ఫి భగ భాభి ఇ కాళాగ ఇఇ ఇంకే | 
(1 ఇగ 

ఇగ భక్ కలక? భరిణ ఇ. ఈ ఇనా ఇళ్ల 09 అగ 

శ్చళ్షళ్ష ఇఇ (ఇలా ఇఇ) ఇసషాలాషటి కాకర 
గగ ఈటాి-షిశిగళ్ళి 

చి భళా ఇట్ల ఇగాఫిచి, ఇజ్ ఇ ఖా ఇసు ఇ ఇళ 
కాగల భి | ఇకో? శా కార్యా శ ఇళ ఇ౯ ఇట్టి క | గ్య భా శ 
శా గా సాగా | 

గాం ₹ళళిగా ₹ భగ లగి ఇ క్రి స ఇ ఇనా ఖి ఖ్రౌంక్రలో! 
గళ గాంగ ఈ బ్రా ఇ తం ఇగ కాజల్ గ ఇాట్రాళళ? భ్ 
గ భంగాగ ఫె ఇళ ఫి గి ఇగ [గా కి | 

౯₹₹ ఇఇగి 

ఇాగా భఖ ఇంషి0 శాక, (9 జాగా గాథ ి లషిళ ఇభ శ, (ఈ 
ఇసాంళలి ళల అగా ఇషంళలి ఇెంసిళ ఇగ 

అభ్గన ఇషంసం సళ్ల? 9% జభ? 1-0 5 రిలలావె 6 



ష్ 

ఇఇ ని ఇ గి ఇగ 1ఇఇ0₹ ఇం! గాన్టా ఇబ ఇబ? భగ 
ఇ౮ళీ భి ఇరా లి ఇనా గగ ఇ గం భి గ? 
ఇ కిట్ | ఇళ ఫలం గళ భి గా ఇం ఇళ చి ఇబ? క్ల 
ఆభ భి ఇళ్ల క్రాళళ భక్షి |; ఇళ ని ఇ భిల్ల ఇ? శా ఇగ ఇ 
ఇ ఇనా గ్ ఇగాఇ ఫి భం ఇం ఫి భళా ఫి గర భి ఇ ఇం ఇల్ల 
గా ఇగ 5 | 7౫౭౭ జబల్ లి ఖ ఇ లాఖి ఇ శిళాల్లి 
ఇషోక ల్లి ఇగ | ఇష భగ భి జ్ఞాంళిి గ ఇగ చ భా శి ఇళ 
ఇరగ భగ ఇభగా గా క్లే గంళళా ఫి ఇళ ఈ ఇళ భాం కి! (5 ఇ 
శ్రంళలో! ఇ ఇగళ్ ఇల ఇభ గక్టి సంచా ఫి ఉత భగాకి! ₹ 
(గా భగ ఇ ఇగ ఇఇ గాళిఖి ల? | 

ఇకా [గరా [ఇళ ఇ? ళం భజ | 

గగ | ఇగ 

ఇరాక్ లష౪ ఇ॥షఇాగా క్యా? ఇనా గ 3-ఇ-% లిం 
ఇం ఇల ఇం-ాం ఇగ ఇం ఇల ఉం? ఇ 

అభా ఇిలారళ పెళ 6షటళ ఇభకా సొగ్గంధళ్ళి షెళ్రాధ 61-ఇ0 

న గ ఇ 

ఇర ఇభ? ఇగ భి తం భగిళి ఇ ఇళ శి ఇళ క్లి | భగ గారా 
ఇఇ క్షి | ఇల ఇ కాంళ ఇ భాగాన స భళా గ భఖ ₹ ఇ 
శి జిం భాభా ₹8 రఫి ఇళ ఇని ఇటా భగ ఫి ఇళ 
ఆలా భళా ఇఇ గల? | ఇగ ఖ్ క్రాళళి ఇ ఇగ భాషా 

ఇఇ గళక్షి తిం ఇగ ఇగ గ ళ్ళభక్షే జగ ఇల్లి ఇళ ఇభ గొ 
ఇ ఇ కళల ౭/5 ₹ గై బం! | 



క 

ఇఇ ₹ఇిళాం? భి కాగా ఇ ఇఇ క్షి | 

౯7 ఇణ్లి 

ఇనా ఇళ 10షష ఇ క 11 ఇంగా కళ్ల ఇలంషెగ ఇ₹గగళ్ క్ల, 9 

గ, గిగెతం%షిగం గి ఇల గ. ఇళ్ళింగిళింళిళింళి 
ఉశంశళ భాగా ₹ఇర్గాగాన్ని ఇల ఇర అ ఇగ 

ఇ ఆగ ఇలాగా ఇనా ఇగగ ఇ భం త్త? క్షి, భా ఖై? 

ఇగ ఇ లం గారికి కి | ఇల ఇ కాళి గ ఇరగ ఇలా ఫి ఇళ 
ఇగ క్షి 1 ఇ కాళ గ భాం గరగ చ క్షి ఇళ ఇగ ఇగ ఫి ఇ 

ఇళక్షి | ఇగ ఇల కా ఇ! భి కాగ ఖై ఇ భిగాక్లీ | ఇ గి ఇ 
కోగరాగా ఇల బళ! కిం రాణా ఇ ₹ కిల | 

ఇళ ఇభ ఇగ భి ఖాళి ఇ గాగ ఫి ఇడా ఇళగా ఇ 
ఇ? [| ఉళాగ్ ఇఇ ఇర ఇలాగ ఇర భధ ఇగ ఇన్యగ 
ఇళ | 

₹7 రజఖ నగ ఇషగగ ఇం ఇ ఇ గ కం ఇగ ఇ 
ఇష కగగ ఇగ క్షి | 





శలఖ్ +ఇచాిగఖు భల గగ ఇలయ ఇరాన్ ఫి 

(౭ ఇంగ ్యాగ ఇళ, ఇగ ఇఇ ఇస (ఇ ఆగ. 
గాాఖ? ఇగ ఇళ్ల ఇగ? క్ష | 

క ఇతరం గగ కల 
“భి షాగగఇ 

సౌళాఖ్ ఏ ఇఇ. ఆగేగళ కై ఇ. ఇఇ 

గాల 
ఇాాళ్షా..[షాళాగ 

ఇగర్గా-[కాళా?₹ 

తృళాా[ఇఇ 

1 పన 
కళ్లి ఇాళా ౯ 
వష హక 
ఇళ్ల ఫర్ష్లా-గాషాల 
గచ [గాళా ఇ 
ఇాషాక[ఇాళా 

ఇం 0 

ఇ-ాం0 

ఉ-ాం0 

ఉ-ాం0 

ఇ--00౦ 

ఉఇ-ాం0౦ 

ఇ--౦0౦ 

ళలోాాం0౦ 

శాాణ్యిం 

ఇ-ా00 

నర హన కార్యం 

గఖా[ష్యష ఇళ్లా-[గా[గా 6-౦0 
గ గ-షఇాల గ ఆ షఇష-ం౦ం0 

గఇగ్గా-గఇగ ఇగ ఉంాంం 
ఇఇ ₹ ఇగ ఇంళ్యం 

బగా-[షషా5 ళ్ళ. ఇెంం 

లగ్గా-[గషాగ ర్య ఇకా ఇెంంం0 
గగ [షగా ల ఇ ల కాం 0' 

భాషా 6 ఇగ. ఇెర్యం 
ఇళ్ళని. -షాళాకం --0 0 

ఇగార్షాలి కాఖ(కాగా ఇ₹ఇఇళే ఇగిర్షగాంని 





న 

6 శశ ఉం లు ౮ ఎవి 

నేప 2 క్షే ణో 

గా1గర్లగ షాని కరా 1 ఇగ గా 
స భగ ఇరా ఇ గలి కా 

“ఇకా రృగఖ్ ఫి ఇలా ఇం గ ఇషా? ఇన్ ఇ క్యా! శై 
ఇ ఇగ ఇం? ఫి ఆజా కే! ఇ క్యా ఇళ 
ఇ ఖగ ఇ? శం ఇరా? ₹|1౫౯ క్షి | 7 

కాళాగాళ్తాలి ఏ కళళ 
గ్ా ఏ 139 

బాగ: ఇభాాం ; 

ఇ, ౯1. ఇళ్ల గ. ౯. కళా 
ఇంగా బబితా గాం ఇభాగా 

ఇళళి గాళ్తాంం తాల గగ్గాలా?? 



గ ౩ ఆఇ- ఇ ₹ 

ఇం ఇగ 

దగగర 

బగార ఇ! ఫి జ? ఇ ఇరా ప్రి గ గళ 1 ఇలా ఇగ 
₹| బాగా ఫె ౯755 ఫి ఇచ ఇఇ ఇగ ఇ ఇం భర క్షి! భ్ 
ఇళ్ల ణో ఇట్ల భ్లిరి రాళ్లచ ఇగ్గా ఫి కళ్ళ చ భం [ఇగ ఇ 
ఇల? భంగి క్షి, ఇగ ఆట భింళ్ళాళగళ్ కల బై ఇళ క్షి అగి 
ఇషా ఇళ్ల భ₹ళషళ ఇ ఇగాఇాళా? కళ భై! క్షి! ఇ అల? గ ల్లి 
అగ ఇగ? ఇగ భి త్చళి ఇ ఇ ఇ ఇర ఇభ ఇళ్ల 
ఇగాఇ ఇఇ కస ఇఇ అభి గా (గాలా కభొళళంఖాళ) ఇ 
గాగా లగా కి! ఇ గణా ఫి 11757 ఫి ౯6 9 భి గ్య 
భళి క్రి | క ఇ ఇళ ౮౧౫ ఈళ తిర ఆగ! ఇగ భళా జై 

ఇల భి భగ ఇ ఇఇ ఇగఖ ల్లి | 

బ్యాం ఫి ఇరిం ఇ? గా జ్ఞళాళ శళలా 16 జ్ఞా ఈ ఆని 
ఇ! ఫా భంచి ఫి గ ఇగ ఇభ ఇళ రికి! ఇళ 
ఇషా [గా భగ నఖ! ఇ 75% బైభం ఇష ఇల్లా గరా ఇగ కి గగ 
ఇగ ఇ ళ్లతి టం ళ్చాఖ? ఫి గా భగ ఛి ఇగ భళి క్షి! ఇగ? 
ఇళళి ఇ ఖై గ ఇబ ఇృగర ఖగ? క్రి ళన? ఇళ గిగా ఇల్లి ఫిగ్! | 
ఇళ ఇఖ₹ ₹ళల్ల గ ఇల్ ఇ ఖై గి ఇళ ₹02 ఫె ఇగ ఇభ ఇరగ 
రం ఇళ్ల అభి ఇగ? |! ఇళ ఇభ ౯౪ తంగా ఇ ఇ భారా ₹7 
ఖ్ ఇ ఇళళి భి ఇగ క్షి | 

ఇల్లై ఫి ఇళ్ళిఖ్రగ భళి కాం భళి భై వా కి! ఇగ ₹ి ఇరాం 

జోగి కరా? ఇ ₹[(౯||| క్షి భం ఇల్ల ఇభ ఇఇ ఇ | ఇగ ఛా 



ఖ్ 

బ్ ఇళళి సర 5 ఖ్ ఇరా లలి కి ళ్ళ ఇగ ఇ కగు 
గాళాక్షి, ఇల్ గాకా? ఇకా లి, ఇళ తేళ్ళ భగ జాలి లై 
ఆఫ ఇషా ఫి గ్యాఇగక భి ళా క్షి! ఇచి భాభి ఇగ ఇ 
కి; ఇష ఇ భళి క్షి | ఇల్లీ ఇఇ కా భళి కి ఇ ఇగ ఇ ఇ 

ఇం ఇర శి ఆగి ఇఇ ఇగ ఇగ ఇఇ ఇ ఇరగ ఇచ్ ఇర ఇళ! 
శ్రి, ఇ కళగా ఇ వగా ఇఇ క్షి, ఇగా భణ ఇబ ఇన ఇ ఇల 
అం ఇగ ఇగ గగ ఇరగ ఇల్ శై! క్రి | ఇభ కరం ఇం ఫె ఇళ 
ఇర భళి ఫె ఇ ఇబ ఇళ కాం ఇరా క్రి, ఇ ఇఇ శ్ర। గ భళా? 
కాస (0 ఇసగగా ఇగ ఇఇ కి | భషాారాాగగా ఫె ఇగ ఇం ఇ ఇరా. 
గా ఇగ క్షి 

ఇట్ల భి ఇ జాలా గ భా ఇ ఇనా ఇ ఇ? క్షి గ ఇ 

ఇ కరన ఇ ఇఇ: ఇళ? క్షి | 

షభ బార 

గతల 1 ర 

ఇగ౪ా ఇ ఇ ఇ కాశి ఇళ్ల! భగ క్షి | ఇల్లై ఫి జ్రల్టాా గ ళా షల 
ఫి ఖ గాగ క్రితి ఇల్ల ఇగ ఫి ణం ఇ క్లి ఇడా భా గ 
₹ ఖం ఇజ్ ఇల ఫె గాగ ₹ బ్ర కం గా ఇష ఇగ క్రి |! ఇష 
ఇళ ఇధి గ భఇాభాంర ఫి ఇఇ? భా ఇ క్షి | 

ఇష ఇరాళళాజంు గాజా! కాగల! ఇల్లి ఇర్టగ ఈ? 
ఇల్లీ ఖై! | ఇ! కఠ ౪౪ భంభం ఖగ క్షి, ఇఇ ౮7 ఇస్ అ 
ఇన్నా ఇ భగ ఇ ఇగ ఇగ ఇ ఇళ్ల గరా? జ్ఞాళ! | ఇల జ్ఞ్రగాం-గగా ఇళ్ల 
ఇల! ₹7 కి | ఇళ ఇళళి శా క్షి | ఇంగా: ఇగ్టగ ఇఇ 
ఇర కి! ఇగ ఇరగ? ఇ్తాల ఇళోగా ఇగ. క ఇళ? 
కఖ కి | గాలా ఇల-ఇ?? జగ ఇ్టా-శ్చిా, ఇ్యాశల 
ఇ ఇాఖాళ ఇగ ఇఇ ఇస్ ఇగ గగ కి | 



( 

ఇాాంణస్షగం ఇల కరు కాం శాం భాగా 
ఇం ఫాల? ఇ ఇరనా. కళా శానా. భళ-భిళళ, 
చఅగాఖగగా ఇంాళ,. ఇస్తారని ఇష్రాగలా ఇళాళాగాా, 
రాఖ-గళ్ళ ఇభ, ఇగ గాం ఇ౪ ఇ ఇభ క్షి | 

శళగాగాాళాల భగం కాలి సి గాం కారాలి కఇరళ్తగ: | 
ఇళ్ల ఇళ్ల రారరాఖి కి | ఇరా: ఇధ:-చబ్లై ౧ ఇళ ఫా శి, కంఠ 
ఇగ ఇదని ₹₹ గళ లి గరా ఇగ ళా లం శి! బాగ ఇస్టం 
ఇభి-ఇళ్లై ఇరా క్ల | శ్రా ఇగ భళా గాధగారగాా కక తిం లా! 
ఇ₹6 ఇ! ఇగఖల క్షి | ఇగ? కఇరళాంచిళ్లి ఇ₹7ా కి | ఇంగా ఇగష?:- 
ఇబ గఇల ఇ గాగ క్షి | ఇలాగా ఇలాంర్చిళలే, ఇరా ఖ![ఇఫళా 
ఇానషాలా లాం? జల సళళ భ్యాగలా అాఇగిగా 
ఇషా ళఖ! గి ఇరాగా ఇట్ ఇళ ఇఇ బెంగగా కళ్ళ, గఇాలా-గషా 
ఇ్టాగార, ఇ₹ఇఖాళు ఇగ | ఇళళి గంగా భి కం ఇల 
బళ కి | ఇగ? ఇల్టర్చా:-చ[ి 51౯ ఫె ఇర ఇగ లగ కి 

ఇం ఫె ఇళళి! ఖ్లైస ఫి ఇగ ఇగ ౯0 క్రిం ఆశిగగాగా- 
బాగా గా భగాంాబ్రళాదాగాాం [లస | ఇన్ ఇ ఇజ్ ₹;- 
బళ ఇళళి గస బళాంాఖనా ఇ శ్చిళ ఇగ || భాషా భా ఇగ 
గళ? షా? జ్రాళలి ఇ ఇగ్గిఖ్ష గ లి ఇఇ గరా బగు, జగ, ఇం ఇళ! 
షె బాలా ఇ 7౮1% ఇ ఇల్లి ఖై ఇఇ భా ఇభ గ ఇ ర 
ఫె ళ్గాంళా ఇ ఇళ ఇంగా భగ! క్షి! చి భగ ఇళ ఇన్ ఇగ గ 
బజ్ ఇగ క్షి | 

ఇం ఫె ₹షఖ! గ ఫె లగా ఇళ ఇఇ క్రిం 

రాగాళ ఇంగా లా ఇళ ₹్రాాంగాగగాతి: | 

కాకా కళా ాగ్యా కృళగి కరత: 1 

ఇళ్ళకు ఇం, ఇరా ఇళ ఇ ఇంగ భళి, ఇళ కాళ ఇగ ఇల 
ఖగ కాం భయా? ఫె ఇం ఇ ఇ లా ఇ ఇళ ఫి ఇకా 
ఇఇ రాల బర భళ!ళి ఇం గాణ శి 155 భి శ్రి | 



క్ర 

కఇంళాలాాళల బళ సరా కరి ఇరా ఇలాగ ఆగే 
బిగ ాంాగళగాగం) ఇ గాం ఇగ ఇగ శరం ఇళ ఇ; 

ఇబ ఇిగాం బంగా కగు ఇగ: కారా, ఇగ భా, కా: గరా? 
ఇలు బిగ ఇళ ఇ ఇల కాం | అకారం లారంా కాడ భారిళాంగాగ్న 
₹ంళ్తు-తృాంస్టాక్ధాఇగళ? ఇం భళళగార: | అంగ్భా ఆగ్ ఇగ 
తృజ్గ్గ శ్ఞాగర్తళఖా; | భలాల ఇళా ఇఇ; కర్షళ/ ఇగ కారత్తగ: 11 ఇారాగ్యా 
ఇంగా కళా | జైళ్ళు గా? | 

ఇంగభలాంగాల ఇగ సెగ కిరు ఇగ ఇగ ఇఇ భాగ, 
ఇల్ల కళ ఇం భగం ఇగ ఇట్రిషు ఇం ఇం బగా? ఇబ్రిల:, 

ఇగ? ఆగం, ఇంరర్యాాళగగాగలా. ఇం ఖాబా్య్య్చా. ఇగ భగం 
ఇగ: గానా ఇగ: ఇాగ్భా ఇగ: ఇరగ: ఇగ? గగ: | 

ఇళళి? ఇంాల్యాలుం ఇగ ఇంగా: భిగా-% [గా 
ఇిగంళభలా బృళ్ళళ్ళం ఇ, ప్రగ్య గన? శగాగాాగళ ఇలాగా, 
ఇలా ఇగాింకబ్రళాణగాైి గలా, గారా ర్త ఇర్యాంు ఆగ [౪ 
శ్రళాలళ, జ్యర్రా-ళంగ్చా బ్లగా్య్ట్రాల గా గా బారు ఇిగాాళాస్తై ఇళ 
ఇళజేల్టంలా గిగాగ[ాం, శ్రళా ₹ళ క్లళా: | 

ఇకా ళళా బ్రాళళు ఇిగాగాలు సక ఇరా 

ఇసూ కా బగా చలు పార భిగాజర్హా భగాఇ్తా్య 
బిఇాగళ్స ఇ[ఫాగ్భాళంు షరలిగు. ఇళ-లాలు అకాల గాక: 
ర్త లక! త్రళసు ఇషా కళల. కళళ కాగా కాం భాగాగు ఇ 

ఇళ త్రిషా ఇళ్ళు ఇలాగా ఇగ ఇఇ. ఇస్ర, 
ఇఇ. [ఇాళ్ళిగా | 

ఇఇ ఇళళి. రండ్రా గ నా ్యాశళ్లన [౧ ఇల కాలిగా | ఇగ 
గళ? గళ ఇస ఫి లగా కనగా ఫి లాగా బచళ్లగా భభ? ఇ, ఇ 
ఇం ఫె అగా క్లే! ఇగ ఇజ్రాగాగళళ్ళగళ్ళగత్ర ఇ క్యాన్సారో భళా ఖ- 
బాగం: |! ఆషా కళా, శ్రర ఇశారా వారా కాళాం ఇం 
ఇ ఇళ ఇం ఇ క భాం ఇ ధాం క్షి! ఆచి ౪07 



(శ్ర 

ఇరా జకనా ణల. ఇలలో కాలా. ఇభాళ్లోన్యాగాణ 
గానా ఆజా: అర్నా భ లాకగ్య్గాళరాం ఫి భై ఇగ 
౯ కఠ గ ౧|| బై కి | ఇంభగాగి కాసారం. ఇళ ఇ 
ఇ9ా ఇ ఇభ శి | ఇళ ఇగ్ఫా ఇగ ఇ ఇక్షి 

ఇఇరంా-పాగా్యా చు ఇర కిరు శం భగ ఇళరగాం 
ళా ఇరు ళా. సాగి ఆధాథాళ్లైాం. ఇళ-భగా, 
ఇం జ్రష, ఇలా! జ్రళసంభళసి ₹గా ఇళ గాం (గ), ఇస! 
జ్ఞా! (ఇలగిచల్లి గద్యాంఖి ఇ అగ కి! (ఇ ఇగ ఇగ ఖల 
శగరి-ఇఇ (517 ఇళ ఇ ఆ||) శి |) 

ఇనా గారా ఇభ? ఇ బగా గై ఫి ఇఇ కి, ఇన? 
ఇభ ఈల? క్షి గిం ఇబ కలా కషి కానన్ ఇ! ఇ గగ? క్రి! ఇళ 
జభ ఇఇ ఇల ఇ భాం ఖభి భంగ? లగి ఇగ? క్షి 
ఇఇ? 50 భి భం భభగగ ఇ0 కషి బ్రళ ల్లి తిం భా ఖ్ 
అగిళి ఇ-ఈం భగ! కి | చిం ఇ ఇసి బై క్రి ఇభ? [గా 
గజాలా కి! ఇళ, ఇ ఇళ భగ ఇగ గా ఇరా! 0 ఇఇ? 
ర ఇభ కి | ₹ఇ క 2515 ఇ 7౮౯ ఫి ఇ ఇ ళా ఇకా, 
ఇగగా చేళి? ఇళ్ల కి |, ఇబ భణ, ఇం ఇళ జరగ ఇ ఇలా క్షి | 

ఇ ఇగ భాం ఫి ఇగ! ఇ గా భళి | 

ఇంగా ఇగ ఇరా ఇళ్ళ ఇళ భల ఇళ ఇ ఇగ 
శి, వా, లలా శాం, ఆగం ఇరా ఇగ ఇగ త ఇ భారిగా 
ఇగాణ ₹౯లి భళి! కి ఈ ఇం ఇం ఇ తంగ కి! కగార ఇగ 
ఇగ ఇ లగ చలి! క్రి ₹02 ఫి భా? చ ఇళ ఇళ షె? 
భిశాకి; ళం ళ్ళ భారా ఇ ల భళా కి | ఇ పె అగా ఇబ 
శి భి చి ౭5! ఫి ణా ఇగ ౭ భి ఇసి ఇళ్ళ ఇటీ 

జారి శాం? భాస ఇన, బై ఇ ఇగాభి ఆ? ఫె ఇగ గా 

ఇ వాచం ఇగాణ ఇర భషన్ భక్షి! ఇకక ఇఇంలళ ళా 
ఇనాఖారి జ్ఞ ఇగ ఇం ఇగ: బా ఇ భీ కోషభ[7 ఇ? | 



ట్ 

” స(చాగా-ఇల కాంణల ళా ఇట ఇభ ఖా జ్యా 
ఫివాంు జ్యా షి ఇగ ఇఇ క్షి | 

' “ఇన్తాాగగా: ఇటలి ఇణాభంర గా ఇ ఇ ఫె భాగ గ గా 
ఇరు ఇల్లీ కి! షం అజషాంచి ఇం ఇన గాం గ లై ఫె ఇరా ఇరా 
ఇళ ఇ ఇభ ఖగ ఇగ | ఇం ఇళ్ళ ఇ ఆగరా అభి 
ఇఇ ఇ ఇగ ఇగ! ₹ాక్షి! ఇ ఇరా ఫె ఇళ్ళూ? 
ఇగ గర్ ఇగ గి గారా క్రాళగా ఇబ ఇ గగ భం ఇగ 17 
ఇ క్షి | 

అం ఇ ఇగ భా ఇల్లి కి |! గ భళా చి ఫ్ ఇఇ 

ఇ ఇబ ఇళ ఇగ ఫె ఇనా ల్లి ₹7 గజ? కి ఇ 0 ఇషం ఇ 
ఇరగ! క్షి | ఇల ఇని భి కాళి ఆ ఫె అం ఖా కాం 
ఇ ఇఫాగ్ల | ఇళ భం భష లాగ ఫి లగా ఇళ్ల ఇ ఇళగా క్షి ఇళ్ల ఇళ 
గానా? ఇర కి! ఇఇ ఇగ ఫి అగ్గి ఇ భగ ఇ ఇభ ఖగ 
ఇ;గ్షా | చచ ఖ! ఇగ ఇజ్చి భగ ఇభ క్లి, బజ్యాగా కం ఇళ ఇ 
జా ఖం కి! దళ ఇ భాం భా ఇళ భళా! ఇళ ఖా బశ గ 
ఇగ భగ క్షీ | 

ఇల--ఇలాఇగగనా ఇళ గళ! ఇం6 ఇ ₹7 ఈ ఫి ఇరా 
ఇలా ఇళ? ఇగ [| కి | ఇగ ళం షె ఇ జ్ఞళ ఇలా ఇళ్ల క్షి | 
ఇ? షో ఇ ఇజ్లిగగ ఇష56 కి ఇ భగం ఇ ఇల ఇలా? శి భాగా 
ఇం ఇ ఇంగ కి భం బళా ల ఇ ఇజం ఇ ఇక? బగ శి | ఇభ 
గా బాగ ఇ ఇరా ఇరా ఇట్ల ఇబ? ఇగ ఇఇ ఇగ ఇగ క్షి | 
షా గాలి ఇస క ఇలఫె ఇస ఇ ఇళ ఇగ లభి ఇల్లిక్లి, ఇళ్ల 
ఇంట ఇన్ ఇ భై ఇగ భగ ఇరగ భగ క్షి! కంగా, శాఖ ఇగ గా 
శా ఇ ఇం ఇ అలా క్రి ఇ ఇల ఇల భం ఇరగ ఇగ ఇ 
ఇభాానాళ ఇబ కి | 

ఇ(శ్ర--ాన్చ[ గళం తిల ఇగ? ఇల ఇ ₹| కఠ ణా ఖల ఇల 
క్రి ళం ఇళ క్ర ₹6 ఇఇ ఇళ: ఇగ? క్రి, ర్యా ఇబ ల్లా 
భణ ఇళ్ల కీ (ళా ఇ కాల స ఇల్లుగా కళ సి ఇష 



లే 

ఇర ఇశ్లాణ ఇ శానా [|| బల కి ఇళ రాణిగా వారి (6 భి ఇ 
ఇళ! 7 క్షి | ఇగ: బ్రాక్ ళ్ళి ఈ ఇ భై అగా ఇనా ఇ | 
లజ ఫె ఇగా లొని భి ఇజైణ కాగ భక! భి ఇగ ఇళ ఇల 
ఇొన్జిఫి భై ఇగ క్లే | బళ గిం ఇల కం ఇం ఇ ఇగభాం కీ! ఇగ: 
ఇళ ఫె ఇభ గ లొజ్జిషగ్ట ల్ల ఖగా క్షి | 

ఇ్లార్తా--భ6గా-ఇారగా!గ ఫి [గ్గ గ్ల ఇజ్ళర ఇఇ బ్య ఇ గార్ ఇ ఇరగ 
గఖిలరా ఖర క్లే ఇం ఇఇ 0 ఇళళి ఇ ఇభ గాగ? లా క్లే | 

ఇగాాళళాాాంరాగ? ఇ ఇ₹ా ఇ భళా ఇ ఇ ఇగ ఇగ 
శే! గాప్ ఇరగ భి 7 ఇ భగ ఇర? శ్రి ఇఇ గా ఇ ఇ 
ఉంగా శళ్లాళ్లే | 

క్యాక్థానంా గ 00 ఇ క్ష | ₹₹ రగా ఇకైాాంణా శి ₹7 
భణాఇ ఇ ఇ భల! ఇగ భా! | ఇళ్ల షభ ఇళ్ళకి, ఇఫ్ కళ 
ఇం ఇ గంగా శే ఇళ? ఖాలి గి గ 5 ఇల్లి గాగ 777 కి | 

ఇ షథి ఇగఫా ఇళ ఇళ ఇ₹ళగాచి గళ ఫి రజ ఫ్లా 
గగ కే | కరా గ ఇళ్ల శ్రి గా చి గాల ఫి చాక ఇ ఇళ ఇాళ్లగె 
రాాన్తాం ఇ ఇఇ (| ౯ | ఇఫ్ ఇగ ఇభ? ఇళ చగాగగా ఇళ్ళ 
ఇ₹గాక్షి ఇంగా చ ఇగ ఇళ్ళ ఫె ఇగ! కర | 

(గాచి 5 ఇబ క్షీ | 

ఇళ--భఇగాళా బర్ ఇ భా క్రి ఇరా ఇష ఇగ ఇనా ఇగ | 

₹/ఇ-.ళ₹గ భిగళాంళ ఇ ఇఇ ఫె ఇభ త ఇళళి 
ఇ గాలి క్రి గాన్జా ఇబ రణ ఇం ఇల్లి భా |! ఇ ఇగ గ గళ 
ఇఇ ఇగ కి ఇఇ భగాక్షి! గాళ్ ఇ భ[ిళ్ళభణాా ఫి ఇగ ఖీ ₹5 
భా శి! ఇర తళ భా క భి ఇళళి! అగా ఇ 75౪ ఖగ | 

ఇ₹ఇ--౭ఇ | ఇ ఇగ క్షీ | 

ఇఇ సలల ఇ స ఇ తలారి ఇల్లి కి! (ర్చి 
గాణ ఇగ ఇ ఇళ కి ఇళ ఇఇ ఇభ ఇషా ఇం ఇల్లీ భగ | 



ళం 

గా ఇ అం ళా గ ₹0 ఇభ బి ఫ్రా క ఇల్ | కణ్వ: 
ఇన ఇళళి ఇ ఇ బగా ఇగ్గా్య | 

లభం కారా చ స ఇ గి ల ఇ 507 ఇ? ఆ 
గాగ కి | ఇఇ భాభా? ఇగ ఇ [5 కి! కళ భార గ 
ఇర్యాాణా ఇళ్ల! క్షి ఇబ ఇంగా లఖి కి ఇ గా ఇళ్ళ ఫి ఇ భి 
ఇగ ఇ బిఇ ఇజ్ ఇ (బంగా) ఇబ్లిక్షి | 

ఆళ[గల! ళా 05 ఇగ గరి కాశి భై కి | 

ఇగ... ఇర్రాాభాళిల కాం ఇఇ క్రి ఇగ: పరా అభం ఇగ గి, 
ఇగ భాం ల బళ్ల ఫి షకల ఇగ కాం ఇగషార కల ఇళ? ఇభ 

కి! ఇ అ ఇ ఇషా? ఇళ్ల క్షి | 
కాగాక ఇగాణారనా ఇగ తరి ఇళ భాగా ఇళ్ల క్షి 

గ కళగా గ ఇ భాభా ఇనా క్రి | ఇగ ఇబ ఇగ భి భా 
కి ఇగ ఖా ఫి షభ ఫె ఇగ కాం ఇం బైల ఇళ ఇలా 

గళ్ళ గ్రా క్షి; 
ఇషణ---గగా ఇళ ఇ భాగా ఇ ఇగంగాషాల? ₹ ఆగాలా క్షి | 

ఇళ ఇల? గ ఇ భగ లన్ భి ఇగ ఇం బళ కి ఇఇ 
జాగా ఉగ్, ఇళ కాళి, ఇగ భ్ గా ల్లగ క్షి! ఆఫ ఇళ 
ఇాజాఇ శి భ్రి ఇళ ఇ ఇలా ఇ భఖ 6 ఇగ? బగ | ఇలా 

ఇళ ఇక ఇభ ఇల్ గధ ఇల ఇళ్ళ ఇగ ఇబ ఇ ఇళ కళగా 
ఖగ క్షీ | 

ఇంగా ఇగష! ఇళ కాగ ఇ ణాలటిభాగా? ఇల్లీ బ్రైఇ? | 

ఇగాాాషగాలాళళ ₹5 ఇ ఇ గి ఇ ఇ? కి ఇగ ఇం ఇల్లీ 
[ఫి గాగ గ ఇఇ ఇర్ళగళ గం ఇష్ భగ క్షి! ఇ; ఈ౯ అగ! 
ఇళ శి ఇరగ ఇళ తిం భగ ఇగ ఇ | ఇళ భ్రైగా ఇల్లి గ 

55 సాం ఇగ ఇళ్రాల ₹₹ కళల భళి | ఇన ఇగ ఇ6 కాం 
ఇళ | ఇగ ఇళ గా ఇగ గార్చ ఇఇ భళి లగ ఇల్లీ జల! 5 
ఇళ గళ శిరగ సి ఇఇ +ళా ఇళిళంల ఇ ఫిఫి గాణ, ఇల 



గళ 

ఇళ ఇర చ ఇన బీ ళన గాగ ఇ శృ జజ! | ఆగని ఇం 
ఇఇ ఇళ్ల ల ఇల్లి ఇరగ గ గారా ఆం లగా ఇ్లా ఇల? 
ఇగ ఈ కం ఇ ఇ జర స 

గాంంగాాళళా ఇలా ₹0 ఇజ్యక: కళ ఇ ఆగాక కార్య ఇగ 
షె ఇళ గగ ఇ రాళ గాగ్గా శి | రి ఇం సి ఇఇ ల్లగా ఇ భష 
శి ఇ భా ఖగ ఇళ! ఇజాజ్ ఇగగా శి ఇళ్ల క్షి | ఇగ ఇర? 
ఇ ఇగ రభ క్షి, బ్లగా ఫి ఇళ ఇగ ఇ! క ఇ ఇబిశ ఇషా లి 
ఇగ! ల్లీ | 

ఇ[ఠ--3ళళ[ా ఇళ్ల ఇంగా ఇరా కి | ఇళ? ఇస గిగా. కాగ 
ఖ్ భి చ ఫా ఇస, ఇ భా భం భళి గ్ ఇళ 
శి, ఇచ ఖ భష బి5 ₹ భై ఇఇ! ఇషం ఇలా ₹ళ్ల కాగజ్ ఇట్టి 

ఇళ | ఇగ: ఇబ ఇగ రఖా క్షి | 

ఇగగాాంక ఫి బార ఇ ఇబ ఖ్ ఇరా ఖా ఇళ్ల ఇళ శి | 
గర్చా భాగ ₹00 ఇగ క్షి! ఇళ భగవ భగ ఇ ఇరా ఇఇ! 
ఇళ క్షి | 

ఇరగ ఇళాగగం గగ ఇగగ్ ఇంగా భగ! క్షి ఇళ్ల ఇజ్ ఇల్లి భీ 
కి; కర0 ఫి ఇచి కా? ఇఇ గ ఇళ ఇలా ఇగ ఇళ ఇంగా భగ! 

క్రై; ఇళ గా లగా ఇ ఇరా ఇల్లి శ్రి | ఇళ ఇ! ఇగ ఖాళి శి | క్త 

ఇం ఇళ ఇ ఇఖైక్రి । భళా గ ఇళా ఇల ఇట్టి ఇల్యాల్య ప్లై ఇఇ 
ఇన్ధాగ ఇరఇగా ఇళగా క్కి ఇగ ఇళ భా ౯109 ఇరా కి తం ఇరగ 
గాగా ఖై క్లి।, ఇళ భా గ గళ ఇ ఇరగ ఇగ భా ల్లి క్ల | 

ఇఇ--ఇార్చల ఇ గఇగ ఇరా గి ఇరా ఇ భ్ ఇళ్ల కి | 
ఇఇ ఇఖరాా ఇ ఇగి౯్! ఇషా ఇళ్ళ | 

ఇ(గ--గ115: ఇ భగ ఇగ? కి! ఇషా స ఇని ఇ 

క్ర: ఇల్లి కి | ఇ ఇరా ఇను గ ఇ ఇ కళ లి ఇఖ్లికి | ₹5% 
చ క్రగాం ₹5 0 ఇ7 ఇ భి భఖ కి భగ ఇస ఫ్ ఇరా 
ఇగాన ఇగ ఇళ్ల ఇగ ఇల్లి ఇగ తగ ఇ! క్షి | 



కప 

ఇగ ఇ 10 ఇ భళా క్షి, గరా ఇ భ్ ఇరగ 
₹175%7 క్రి | కగగా ఇర ఇగ ఇ భాగా బ్ర ఇబ ఇం ఇఇ ఇ ఇ 
శ5గ కి! ఇ భగ ఇ గాం ఇ ఇభ క్షి | 

ఇకా చాాఖ! బళ ఇ? భి భం గానా క్రి ఇన్ శాం అం 
ఇళ్ల క్షి | 

ఇనాం భి ఇ₹0 ఇ: ఇ ఇ ఇభ క్షి | ఇగ? భ్ ఇగ 
ఫా (ఇగ ఇళ ఫి ఇగా ఇ గగ క్షీ | 

ఇభ ఆళి ఇ ఇళగాాఇ ₹౧౯ ఇ ఇఇ ఇళ్లకి భా [గ 
ఇఇఫె ఇచ్ గగ ఫి ఇ ల్లి ఇఫ్ ఖైష కి, ఖగ ఫె ఇలా ఇ క్షి 

ఇర్గ; గగ ఇళ? ఖగ ఇభ ఇగ క్షి | 

ఇర గాగ 

సాల ఇ స్లైం ర 
అగచంంబ్లాళ్యా. గాల్లాగళళాం కాళి: శ్రా: ఇళ: | 

ఇళళి భా క్షా ఇగ ౯ భళి క్షి | తాం తభ ₹ళ ఖగ! క్షి | ఇళ్ళ 
ఇళళి (5 215 ఇ భం ఇం భగ శి | ఇళ! ఇలాగా (ఇగాం 
ఇళ ఇగ కి! ఇఫ్ ఇరా ఇల్ల ఇళ ఇటలి బై తిల ఇఇ! ఇ 

కే భగ? క్రి ఇళ ఇ ఇళ్ల ఇ జ్య లి | 
ఇంగా ఇగ: గాంగ? ఇళ్యాతగగ గానా కాాణా! కాగా 

కాగల కలాం కాం. భి | ఇలాకాలో: 
(ాళాాణాగగా: ఇళ: ఇక? గాగట్రాళ: ఇంగ జ్ఞళం 11 ఇల్లి 
ఇ ₹౪7 జ ఇళ గ్య కరం ఇ ఇ అగా తళ కాణి 
ఇగ కి! ఇశ్రి ఇం ౯౪7 ఇలా ఇబై్రజ ళా కళల, శం ఇళ ఇఇ 
ఇషా? లర కి! ఇసి ఇ ఇగ్దా జర గాగ భళి క్రి ఫర 
అశ భి ఇళరన ఇళ శి 25 గగ ఇ బైళి శి! ఇజ్రి కాణి 
గరా కాం కళ ఇగ ఇ ఇగ ఇ కర ₹ ఇళ ఇ | 
ఇభ ఇ కాగా ₹ ఇం కి! ఇళ? ౪ కం ఇ భం ఖగ ఖగ క్రి | 



ళ్ 

పలా. క ళాంళాం్రాంకాళల గాన కాం ఇళ 
భణ: | ఇంగా ఇసి ఇసి ఇిట్రాగాత్తాం కరా 
త్రాగ 11 గరి క్షా ఇళ ఇ ఇళ ఇఇ ఇస ళల అఇగాళ ఇ గ 
ఇరా ఇగ ఇళ ఇళ భారాల కళ ళా ఇగ ఇ ఇ ఇకా 
ఇషా ళా) కారణరు ఇగ్యాభ్ ఇళ కాళి ఖగ శి | 

ఇరకారాాల్లార ఆల కష ళాల్లోనాన: |! గాళాాకళి: 
కళ అాగాాళర్యా[ళ: 1 ఇళ్ల ళ్లాం అల ఇళ ఇ ఇరా ఇం [౯ 
ఇష్టా ఇ ఇళ్ళ తం ఇళ ఇరా??? భగ శి | 

షన న ము 
రాగ | కాగ గ ఆగిన ఇ ఇంగ కాల: గాాఖి 
ఇళళి: || బిజి కాగళా ₹౭ ఇళ ఖా కోనా క? గంజ్ కాం ళం 
(౫ 995 ఖా, ఇగ, తాల కాళ కళ ₹౯ భర ఇళ్ళా 
ఇళ కం ₹9 భళాల? ఖగ? కి | 

ఇంగా కారా గారాగాాాకారా 
కళగం! అకాల. భగం ఇళయ శాఫగాగిళ: ॥ 
ఇగ! ఇక ఇగ కేళి ఆ, ఇ బక భర ఇంగా గా భి ఇ 
ఇం భధ బళ ఇళ ఇరా గాగ ఖగ క్షి! ఇబ ఇంది అల 
ఇ్యార్బఖ భగ క్షి | 

ఇగఇ అలా రంచ్యాాాలంగ ఇ భిఇషళ: కాగల ఇంగా | 
శాంాగాంాాళాంో[ాా ఇళాగాగ్నా ఇసాాగాన్తాగాం 1 ఇళ ధాం 
[9 ₹ ఇ భజషగాల, కాం ళల ఇ గరా కఠ లా భర ఇరా, 
ఇర్చగ ఇ₹గఖ, [గ జిం కా? ఇళి!గ ఇ లర క్లి! ఇ గాగ ఇ 
ఇఇద్ర బళ క్షి | 

ఇలా గణాకా: క్రగటారసక: కాం కిం శాస: | 
భాం ఆగష్యాగభైిఖు ఇళిద్యాళాంగళి న: 1 ఇల్ ఇరా 
ఇళ లగ ప్రి ఫా అర భం ఇాళాం లగి క్రి భల క్ల భళి కి 
గళ? వా5 గారా ఇ భళి శి | ఇసి భల ఈ ఇల ₹5, కరం ౯7 
తగ గాాఇ్దు 2 భల కి | ₹₹ ఇ గ్య భంభం ళా భళి ఫ్లి। 



ళ్ళ 

భారాల ఇం నాభ ₹జ్షగళం ఇ: | 
కారం భాం ఇరగగళఖాగి ఇషాఖి ళ్లాగగం ఇట్: || ఇబ గి, 
ఇభ, గగ కఇ5 ఇ, కఠ ₹7 ఇగ ఇ! ఇ, ౪౪ ఇత? ఇగ 
ఇఇ! ఈ, గాం ఇళ ఇగ ఆం ఇ భం ఇల బళా కి! ఇఇ 
ఇ ఈ ౧ఖ చే భి కానా? ₹షఖ భగ కే | 

ఇభ్రగఇ--బ్రంళ్ళ్నా ఇలా? భాధాగలి ఆగర: ాాణాాళిగం 
ఇ 26060 1 ఇ భి భాం జ? లర క్షి! ఇరా జర ₹7 

ఇష ఇ ఇ గాగ ఇళ ఇగ ఇఇం వ్ ఇ ఇధాం రం కం ఇల్! 
ఇగాా!ళ లగ క్షి | 

ఇ గాశ--గా ఇషా ఇ ఇక్ ఇఇ ఫి బిషెక్లి | ఇర 
ఇగ లగ! కి | భక్రగ ఇళ భళి క్షి! ఇ లల ఇట్ల ఖై ఇక్ భి 

ఇగ క్షి! ఇ బఠ ₹౪7 భగ క్షి! ఫ్య ఈ ఇ! ఫి సగ శేష బిగి ఇళ 
ఇ[₹ ఇళ్లిలిల భగ క్షి | భం భా భం ఇళణ భళి కి | ఇనా ₹10- 

గారా? భగ ఉచగళి ఇళళి అలి కి! ఇ ఈల భి గ 
ఇష క్షి | ఇళ్ల గళ ఇక భి భం ల్లి ఇష ఇగ ఇర తం ఖగ 
ఇ! ఫె ఇళ! ఆనె బ్రషాక్షి! ఇసి ఇరా కం ఫి ఇర్రం ఖగ క్షి | ఇళ [| 
ఇగఇగా భి భం భభి ఖా! ఇళ్ల ళా? లెగక్పి భి గా? ఇగ క్షి | 

ఇరా ౯|| ఇగ! ప్రి రిం గానా? భళి క్షి త ఫెష్ ఇగ ఖైగె క్షి | 

ఇగాష్ల ఫ్య నె బ్రైషె క్షి గిల ఇగ! ౯17: ₹ఇ! ఖగ? క్షి | 

ఇంగా రగగాం ర్ట ఇల ఇళ్ళ ఇళ భరాం ఇఇ[్లా అగ్యా, 
₹౮|౪ ఇ, భా? ఇం, ఇం గాళ్ళ ఈ భం ఇగాంళం ఫెళ భగ 
ఇళ గ, భాం ఇం, ఇళ భగ ఇళ భం భర? ఇషా 

ఇళ! ఆగ ౯ లగ ఇ ఇళ ఫె ఇభ క్షి | 

కళల! ఇ ఇం భి గగ జాల ఖై త ళళ ఇ! ఇఇ ఇగ భగ 

కి ల గా ఇ గా అల ఇల్లి పారా తిల ఉతర, బళ 
ఇ గ్రాం ఇగ? గ్ భి భం అగా ఇ భళాళ్ళా ఇభగాళ 



గళ 

ఇళ, రాగి, భం, ళ్ళి ఇ ఇంగ ఇ ఇ ఇస. ఉళి 
ఫా ఇళ ఇ భృఖసళాలా, ఇధి ఖ్ల ఇళ? భారాలు ఇస గారా ఫె 
ఇగ ఇఇ కర కాత ఇగషిఇ గాజ్చ ఇస్ బలినా గ జాగ ఇ! 
ఇబ 2|| ఇగ! క్రి | ఇ కాళళ! ఇ గాలా కాగి భి భా భగ 
ఇభషఖ భారం ఇతర ఇగగాఖ కళ్ళా సారి ఇం ఇసి, 
ఇఇ భం జరగి బరా కి |, ఇబ ఇణ్య ఫి ఇరగ భా ఇబిళ్టి 
కగ్ళా, ఇజళు భగాన్టాభ 5 ఇ భం గా క గా రాష?! 

లా కి! ఇ గళ భి ఇంిలై ఇల్లి వారా? | ఇళ ఇరగ అకాంగాగళా, 
రార, ఇం భంళా ఖం కి | 

గాం ఇష ఇం 5 గగ క్షి ఇష ఇఖాం చ ₹ఇ ఖగ భళి 
ఇళ కి ఇఇ ఇ ఇరగ ఇత్ షి బ్యా ఇగ? గ ఇం 9౯56 గా క్షి 
గాంగ: గాంగ ఖఖం. అ్రళకార్యాాంళాగగగంగాగు | 
కాళ ఇగ భళా పాసిో: గ్యళ్యాాా[ాాాగా భాం కళగా || 
ఇళగాక్షగా ఇ ఇఇ 7 ఇళ? లగ క్రి ఇ ఇక ఖ్ ఇగ? భఖ ఫె ర్ల 
ఇజళ ౯5 ఇళ ఫి కారా ఆం భం బిళ్ల ఖగ క్రి ఇనా ౯ శై 
ఇగ ఫె ఇగాగా భళి క్రి గిం ఇ రం గా? గ ఇంగ ప్రీ గజ గ అ 
ఇళ! ఫి ఇం ఇం; % ఖగ! క్షి | ఇళ్ల 50 ఇ కళా! ఇగ ఇ ఇషా 
ఇభాస్షా క్షి ఇభ ఇ? ఇగ బగు ఇళ్ళ గళిల్లి ఫై | ఇఫ్ గా గలా 
ష్ ఇసి ఇఇాగా ఇ? భై ఇళళాష? ఇలా 5౯ క నగా గ జై భి షస 
ఇగ తగ ఇం ఇ ఇం! గగ ఇగ! క్షి | 

ఇ ఇలా ఇ? షణం గం ఇ ఇళ ఇ ౯ ఇళ్ల! 
ఇజ్రి ఇగ ఫి షోగా క ఇషా భాగా కి ల ఇ ₹ఇ ఇగ ఇగ 
చాయగా ఇ ౯౮ ఇఇ రా భి ౭5 ఇల్లి ళ్, కా ఇళ్ల ఇగ 
క౯ళళ గ ఇ ఇరగ ఇఇ ౯౫ క్షి | 

గభారాయిా? గ సిఇసి ఇ ఇళ ఇరగ చేళి గఇాణగి ఇ ఇ గగ 
ఇర భగ కి ఆ గా ఇలా ఇల్లి కి ఇం ఇఇ ఇగ ఇగ్గా ఫె 
శంత ఇళ ఇ ఇళ ఇసి ఇగ ఇ? ఇరగ భగ కి భగ స్థా? ₹ 
ఇగ క్షి | 



రక్ష 

ఇంళ్యంాలగన ఖ్ భల ఇఇ ఇల్లి ఇగ ఇళ ఇగ ఇఇ ఇన 
షై ఇం గాగ? భా లగా కీ! ఇ భల ఇళఖ భల ఇ 
ఫె ఇగ భక్షి | 

ఇలా గి ఇగ ఇ (ఇ ఇళ క్షి ఇంగ ఫె లాగ్గ షి గాలి 
ఇగ ₹15 ₹౭॥% క్షి; ఇర ఫె ఇం ఇళ ఇ భం భక్షి ఇళ (౯0 

ఇం కొళాగా బగ? ఇ ఇళ: ఇల్లి! క్షి | 

ఇగ బగాా ఫి కాగా ౯ ఖటిషి ఇ ఆంగ ఇ గాభ ఇ గ 

ఇళ్ళ ఇళ ఇగ ఖ్ కర్చాగ్ బళ క్షి | 

ఇల. గ్యాసు ఫి జగన ఇళ భన భక్షి! ఇరా భాగా ఇ 

ఇగా![్ష ఇగ గ ఇర భగ క్షి | 

ఇషా భగల ళ్ భా ఇళ ఇలా ఇ ఇలా ఇళ, కాగి, 
శళాాం ఇగ ఇ ఇఇ ఇఇ? క్షి | 

ఇఇణ్--గగాఖి [| ఇస్ ఫా భా ఇలా ఇగిగా ఇరగ ఈ ఖై 
గి, గ్య కళ, భి గాగ ఇరాక్ ఇగ, ఇగాం ఇృళ్లాం ఇం 
ఇ్యాళ్ళ్ ఇర అష ఇఫ్ రగా కణాల ఫి ఇఇభా ఇల 
ఖ్ గరం గరాగాగ్షాం. ఇఇ ఇగ ఇ ఇళ ఇఇగ్గా ఇగ ల్లైగ క్షి షా 
కాళ గ౭ ఇష ఖ్రైగెక్లి | 

ఇంగ లచ కళ చి క ఇ? ఇ ఇల ₹ఇ భల? కి 
ఇ ణా ఇళ భఖ జా! కఠ ₹5 భం ఇళ్ల క్షి | 

7 ణా బళ భళి ₹7 ఖల శ ఇ భాగా క్ల | అగా 
₹౯ క్ల ణాఖళ భి గళ (ఇ ఇ ఇం ఇరగ ఇల బైటి క్లే తల 
ఇసి ఇర లగా ఇధి ఇగా ఇ ళా ఇ భఖ ఇచ భష ఇగ గ భళి 
శి; ఇ₹[17 ఇ₹౫ కెళి ల ఖల్ కి, బం ఇళళి శ ఇ? ఫె ఇళ్ళ 
సఖా ఇ ఇర ఇనా భర కే భం భం గాం శేళ ఇళ భళి 
క కాళ అ గల ళాల ఇల క! ఇళ కాం ఇ కోళ్ల ఇన ఇ 
ఇ ణా ఇ ఇళ ఇళళి | ల 



శి 

ఇళళ-ఇాగభాళ-ళనళ్తా-రాాల భగం ఫి అగా గ ఇ ఇళ 
ఫై ఇగ ఫె లా ఇగాగళ్లి, ఇచ శాం ఇ ఇగ ఫె భాగ గ 
ఇర ఇల్లా భగ ఇళళ్తాలాలై ఇ గాం శి! ఇం ఇఇ భాం 
ఇళళి గాగిజం భగ ఇబ ఇ౮ గాగ శ్షే | 

ఇరగ గారంగా అగా ఫె కాగా శాణగి-ఇళ్లై ఇళ 
భారం ఇ, కళ ఇగ భా ఇ ఇఇ ఇక క్లే! ఇనా ఇర 
ఇర్ధగ గెళాణగి ఖర? క్లే 1 

ఇాగా-ంగాంాగ్టా అభ భగగాగల్ల ఇరాక్ ఇ గోగాగ 

ఇరాగా బ్రష్ ఇ ఇళ ఇబ? ఇ! ఇరగ ఇగ్గా శారా భగ్గాం 
ఇ ఇగణగా ఇగ ఇనాం శళళ, ఇిళఖాసి గిగా ఇకక. ఇరా 
ఇగాభైిషళ్లీ, ఇ ఇం ఇ ఇం గా భి గళ గి ఇరా? ఇగ | 

ఆగారా ఇ ఇ ౯7 శ ఇం గా ఇల ఇ ₹7 ఇల్లి | 
ఇం ఇ ఇగ ఫి గా ళా ఇలా ఇగ గా ఇగ క్లే | 

ఇాళా-కాళిగ తళ చె ఇబ ఇ ఫి బ్రిళ్యి ఇగ ల 
శి, భం ఇగ గ ఇ ఇళ ఇల్లి గాగ? | 

బైల గంింగంపంు అన ఇళ్ళని గి ఇాభళం లగ 
ఇళ్ల ₹0 కళ్ళి గా ఉక; గాజా ఇళ ఫి గాక. ఖగ 
౪౭౯) శే! కాఫి ఫన్ కచ్చి ఇస ఇన, కాగల కం ఇబ భి ఇ 

గగఇంాల!ళ ఖా ఇక కిం ఇల్ ఇ ఇటిఖ క్లే ఇ అం గా 
ఇ కాగల కాగ్ ఇ ఇళ్ల | (ఇ భం షెగా ఇ భ్ ఇధక్చి లా? 
ఇ ఇళళి కై ఇగ ఇ కర క్షే రగా ప తిం గాగాం ఇ ఇలా శే ఇగ 
ళా ఇగ ఇ అగ గాగ భి ఇంగ ఇ ఇజాక ఇల్లి ఇగ క్షి | 

ఇకైళళ--కళ ₹ ఇతి ఇచ ఇదం? ఇం ఫి చ ళ్ళి 
ఇ శర ఇళ?! ఇ₹ ఇబ ఇగ ఖైగ ల్లీ | 

౯౫ కళా గాళి భి భాతి ఇల్ గ గాజా ₹క69% ఇ గ౯ 
ఇల భి ఇసి ఇగ భళి కి | ఇఇ ఇబ్రా ఇ ఇగ కి ఇంగ ఇ? ఖై 
ఇ5...ఇ 



కల 

ఇ ఇర శే! ఇభ ఇ భి ళా ఇళ భళిక్లైి! ఇళ ఇణ్బగ 
ఆ భం భాం రాసా ఇం? ఇగాజ ఇ ఇరగ? క్లే | 

ళాల ఇగ్యాం-రోా? ఇబ ఫె లగా ఇ ఇగాగఇగ? ఇష 
బక్షి! చ భా భారాల? భి ఇళ క్లే | 

గఇఇ--[ా ఇం ఇా లాగ భంగ ఇ ఇ ఇగ 
ఇ గ్రా ఇభ వై | 

ఇళళి?! ఇళ భా ఇ ఇఇ క్రి ఇబ గగ? క్షే | 

ఇగ గభా లలి కి! భళి ళు ఇ ఇరగ ఇట్ ఇకా 
ఇగ! క్షి | 

గఇషాాంారాంరా స ఇం? ఇరల గానా ఇళ్ల కే గస్దా ఇ 
ఇగ భఖ ఇల్లి ఇ గా ఇబ కఠ ఈష గళ ౪౯ ఇ గళ్ ₹5 భి | 

ఇషా భాగా ఇన్టాణ ఇళ ఇళ్ల ₹5 క | 

ఇనాం అలం స ఇగ ళం ఇళ ఇళ్ల | కనా, ఇగ 
ఇళ లగ! క! ఇ ఇళళ! ఖగ శే | ఇళ భలం శైలి ఈ 
ఇళ ఇ! భై! కే ఖం భారం ఇం ఫె ఇరగ భగ కే, షా ఇ భగ బై 
ఇ ఇషం కల! 0700 గం ఈల, గాగ్యాం, ఇరా ఇగ ఇ ఖగ! కై | 

జా స ఇం ఇఇ కళ ఇఇ ఇళ్ల క్ష; ఇల గెళార-గిల్షి ఇ57 
ఇం ఇగ ఫి ఇళ గ గాం క, గళ భం ఇరా గాదాగా బన 
ఇళ్ల ఇగ ఇగ ఇ ఇగ కి, ఇళ ఇగనా గచ ఇరగ ఇళస్ ఇబ 
ఇ ఇభ కి | ఇళ్ళ 7 గ భి లంగా ఖై ఫి ఇ ఇళ ఖగ 
శే, కచ భం భాగా ఇ భం ల్లి ఇ గా సారిఫ ఇరా ఇళ 
ఇాగళగ! ఇగ | 

ఇగ ఇ ఇ ఇంగా ఫి ఇం ఇభ ఇగ ఇ ఇ ఇం 
గాాాశ్ర ళా, కృష ళకాం లశ్చ గాగ్ల్రళ కం ళా భి క్ర 
ఇచ ళా లైగక్చి ఇళ భాగ, దంచ ఇరగ ఖం ఇళ గా క్షి ఖగ 
గ్య కళ కళ ఇ ళాల! ఇం గాాళ్లే | 



గ్య 

గాభ కళ? 

వరన ను కర 
ఇరా -- ఆంగం భాగా: గళంాళగాళ్న. | 

గాగ రారా్యాాతోకికానాాంగ్దా గా: 11 ₹7 ఇరా ఇళ, భగ 
ఆ ఇర ఇగ బ్లా రా గారా ఇతో గ ఇళ ఇం ఇ 
ఇ ఇంగ ఇగరాక్షి | 

చేళాాళాాళాల చా నాాంత్తాాలిల ఇాంళ్యాా? 1 ఆలి, 
గ గ అనె ఇటలా క్యా [౫ ఇభ! ఇం భాభా శే | 

కళగఖళ-ళభ్రిగా-ళ్ | 

ఇరా లల గగ -బ్లగార్తగ-కళా-ఇిళ-ర?-ఇళై: ఇరా రాగా 
ఇగగా-ళ/ గా రోర్తాగార: ఖ్ఞళం 1 శాలు ఇం ఇలా, కళా ఆఇగాగ, 
ఇళ గళ ఇవా ఇక్ ఇరా ఇ ఇబ ఇళ | 

ఇక రాంకారాంా గాంగ ళాా-కిళా 
ఇఇ ఇళళి ఇగ ర క్రళాక్రంం-కరాలి- గరా ఇదరం 
చేర్తాళా- ఇ ఇగ ళగళళ-ఇగా-లష-క్యాడ్టక-ఉగాక్ష గాళ్ళ -భరగ- 
ఇళంళాగగ-కగ్షా-ళాంంగ: వళ: || 

ఇరా ఇగ భగా బళా ఇరా శారా ఇళ్ళ క్రాగు 
ఇర కణ ఇ కాలం కళ ఇనా గాలా ఇరా ఇళ 
ఇళ్ళ గ ఇశ్రా ఇంజ గా ఇర భి గాధ ఇరా ఇగ ఇ 
కళ్ళా ఇరగ ఇగ ఇళ గాగ ఇ ఇగాభగ క్షే | 

ఇాషాాంాగాల కాస్ ఇభిళ్లా సి ఆ ఇగ స ఇ 
ఇళ్ల! గగ భాన్! ళాలాంగ [ర్యా || గాక ఇంాాారళగాాంణగ 
వజన్యాణ్షి ఇష | భళి గగారాగ ఇ ఇల్ల గళాలు భగ || ఇరగ, 
ఇగచ్చా ఇళ్ళ కంగా బళ, ₹ళ్షగా, ఇ, అం ఖా ఇిగా, ఇ 
ఇలా కం క్యా ఇఇ ₹రణళి ఇ ఇఇ కాం ఇలా కళా 
ఇఇ గాం ఇం గాం ఇ ఇ ఇ గాగ బాష 



గం 

ఇం ఇగ | ఇ రెజళి సి చన ఫి గా 1 ఇభ భం ఇళ్ల 
[భాగా ళాల ాంంగనక్రాంగళారాాగ్నా | భాగాల 
ఇ! గశ్లగాా రాజాన 1 ఇంంిభ్రగిళ. ఇిా్తాగర్చిభగా 
కిరి గరి | గాభరా బ్రాగాగల్ళళాలలగేగారాగ్నా | ఇజ్ధగ ఆ|౯| 
భాగా కా గారా గగ కం భగ ఇఇ ఇల లి ఇషా ఇళ, ఇ 
ఖా ళా ఇలా (ఇఆగాగళళా), రాం గాం ఫి ఇళ్ళ జాల, 
ఇకా ఇగ బ్ర, ₹౫ ఇ ఖా ఇ్యా కిం ఇరాని ఇంగా, ఇక్ కళ 
ఖు గా చి కాల? ఇళ ఇగ, 7 తిం ఇాకాగే గి భళా, కరి 
ఫె చిరం ఖ్ ఇగ ఫి ళా చి ఇళ ఇళ కళ భళి ౯% ఖగ క్షీ | 

ఇళాణళాచాగ్రాణాగ్న ఇగ ఇస క్రై ఉజభాగిళ || ఇక 
ఇగాణ్, ఇరగ ఇగ ఇ ఇళ: ఇం ఇ గా5 ఇ భాలా ఇగ్య్ష్య | 

ఇ₹1(₹1ఇ--భిగ బాధా షం ాగాళుభణచభగ: |! ఇగ 
లశ శరళగా ల ళం ఆగాజ్రగగ: | ఇరగ [షి ళగాఇర్ట కరాళ! 
ఇ్చాకా?నృగం | లాకు భంగళం. ఇరగ: 19 1 
ళా గారా భాంాణళ్నా | గళోగాంళళాణ్తాగ[ా! 
కషగాం్తుంల ఇం || లాలా బళ! ఖ్య్చి గాాలిగా బ్రాల | 
ఇగ ఇరగ గత్త్రాణాక అభ ఇళ్ళూ || 1 శ్రగగాారాంగ? 
అత్తల భాభి కాగ |! భళాభాాంలా కారి గాగ ల? || 
రాం ార్రాబ్రాతాన్త్రాంాణా ఇర: ఇగ | బాళణాగ్యాగనాని. బగా 
గచ్చ ళణగి || 1 ఆ ఇరా బాణ. ఇ ఇగ్గాం 
ణా: | ఇషా కాగాక ఇగ: ఇగాలిళ్టా: || ఇగాగాగ్యత్సలా 
శంస సగర లగాగ ఇం | భం ఇళళి ఇా్టగాగళఇలగ! 
11 ఈ || ఇ బలి బ్రా భి గ్ష్యా ల ళా వాస ళాసా్రకాఖ ఇ కృర్గగాషే 
చగాణగ్లాణ? ఇలా 11 

ఇంగ గ ఇబ్రాగాాంాాా గిం ఇ భగం ఇ ఇఇ భి 
ఇగ గరా? ఇఇ క్షి! ఇబ గళ ఇం భాగ్ ఇ భళా ఇల్లి 
ఇగ? |! ్ యా చిళ్ళాం ఇళ్ళ ఇ ఇగ ఇషా గ ఇ ఇరగ ఇగాగ్ జైం5 
వి, ఇఫె ఇగ చి ఇగ ఫి భణ గ (౯ గా ఇగ కా? కరాలు 



గళ్ళ 

1 ఇలిగా క ఇం ళ ఇ ఇం ఇ ఇసి ఇ ఇభ ఇలా ఇ. ఖీళ 
ఇ ఇభ బ్రా 6 ఇంచి ఇగారష 10 ఖ్యా 11 ళం 1? ₹1 
ఇర్చాలి ఇ ఇ ఇఇ ఇగిల ఇ ఇం భ్రైగా ష4 ఇన ఇరగ? (4 
షానా ఇళ ఇగ ఇర 936 ₹%1 0 ఇళ ఇఇ ఇష ఇం గ ₹1₹1 ఇ? 
జ ఇఇ ఇరా ఇ ఇఇ ఇగ ఇళ ఇళ షష గగ ఇభ ఈగ 
ఇం ఇగ ఇంళాంగి భర్ సంగా ఇం ఇం ఇ ఇగ ఇళ ఇ₹1౯1 
ఇగ ఇష గా ఇ ఖర ఇం ళం ఇం ఇళధాం ఇళ ఇళ ఇం ఇ ఇల 
ఇం ఇషా భగ ఫం ఇగ ఈం ఇఇ గాారగ్ భగగసా ఆ 
(ఇ లలా భం ఇగ ఇ బావా? ఇల్లై క్రి ఇళ ఇల్లి ఇగ ఇళ ఇళఇ॥ 
క్రి ఈం ఇభ ఈష భకాభళి ఈష గాగ ఫి అగ ఈఈ ఇగగాగ ఈర 
ఇగాణ్లారి ఈ ఇఇర ఇ గాగ ఈం క్యా ₹0 గాగ *ం భక? ఇగ 
శ ఇగ ఫి ఇగ గ ఇలాగా ఖా! ఇం ఇగ (ఇర్ట) ఇర ఇ్య్య్రలాంగ 

ఇష గారాల ఉష క్యా ఇ! ఇం ఉం గాభ ఇళ్ళ కిల్ ఇభ క్త ఆం 
గబా ఇల కళై ఇ? క్రళ్ళాలి ఇం ఇషం ఇష భాగ బగా భై! (1 
ఇఇ ఇళగా ఇ బాజ్రాత లెఇ్ ఇళ ఇభ ఇభాగి ఇం ల్పిగ ఇఇ 
క్రంళ ఇ ఇల్ క్ఞైళ్ ఇల్లై ఇల ఇన్నా ఇ ఇళ ఇషం ఇల ఇ భభ 
ఇ ఇళా-శ్రి్శళ!గగల! 60 ఇరగ ఇ1౯ ఫె కళా గ (గా 6 ఇగ 61 
కష! 9? ఇగ ఇలా ఈ ఇ గధ 6% ళా? ఇ ౧౫ ఖగ! 

భగ 3 ఇగ ఇఇ 630 ఇఇ ఆల ళ్షళర ఇభ గాభ 3ఇళఇర లం 
షానా ల ఇల (ఇభ గగ ఇచా ఇ! భభ ఇలా ఇ) ఉష ఇగ? 
లశ ఇక్ ల క్రాళ్లాళ 6% ఇఇ ఫి జ్ఞా ఇళ్ళ లభ షా 6 ఆగర? 
రత ఇళిలం శాగగా ఇ ఇం ఇగ ఫె [ల ఇగ ఇగ భం గ ఇం 
ల ఇఇ? ఇల ఇ ఇళ ఇఇ ఆభ ల ళ్లగ కష? | 

ఇనా గంగ ఫె ఇచి ఇం0ంల-రాా, ఇకా, ఇజ్లైకా, 

టా ఇలా కాగాక, ఛా, ళాల ఇరు ఇబ? గళ, 

కళ అకా ఇగాలా ఇళ్ళ ఇలా ఇళళి ఇజం ఇ లజ భళా 
బ్ ళాాం ఇబ్బా కళ్ళి కాణి ఇర ఆస ఇంగ, కగు ఇభ గ 
ఇగ ఇ భగ వళళ భు ఇరా ఇళ పాగా ఇగభ గా 



ఇగ 

భాం ఇ భాం ఆనాళి కళా, బెచ్చి గా, కరా భశ క్యా 
ఖ్ గా ఇాంరళాళు భళా కళళు శాం ఇ ఇలా 
శేషా భా భళా ఇలా ఇాగళన్స, లొని ఫి ఇగా భారాల (గా, 
ఇఆగగాం లేం అం తాన్ భాషని, కిం ౯ ఇ 
ఇంగ ఇ ఇగ భాసషాన), ఇ ఫి ఇచా ఇాసాళన,. బృట్టాం భగ 
ఇషా ఇజిళి సాజ్తాం ఇగానఇన, ఇళ ఫి ఇాషళానా. ఇగాగ, 
ఇరా ఇళ ఇటషనా ఇగ, ఇళ అరి ఇళాం ఇతర, ఇాగాళ, 
ఇభ ఇనా గరా గాభ ఇభ అగ్యా గగాన్యా శెఇఖి, 
భాం ఇగ ఇళ, ఇల? ఇంగా ₹౧౫ లగ కళ్ ఇజ్చి ఇల్లి (క్ర ఇ 
కృషం భు లం ఇ, భళి ఇం ఇ, లొస్టి ఇఇ ఇ ళల ఫె ఇల 
ఫ్ ాష్చా ఇ ఇన భి ఇల ఫె అ అం? బచళ్లళు శగ? 
ఫె భిర్గా ఇంగా ఇళ ఫె ఇళ్రై ఇంగ ఫె ఇంకను గగ ఆలా 
ఇళళ్ళ ఇషు గర ఇర్చలి ఫి అగా ఇసక ఇరగ, లృళక:ళ, 
ఇష ఇట్స్ భిసల ఇళ్ళు ఇళ్ళ? ఇరగాగ? ఫె ఇగ్గా | 

బగ ఇగ శి కళ ఇ ఇభ గభభష గా (100) 
బగ కళళ భంంచాభా ఇణ్ళగా గాలా, గాలా, కాళ 
ఇలాం తారగా ఈ” ఇ గణ, కారా ఇగ గళం). ఇళ 
గాం ఇల తం గళాగాల? భి (గభగాాంళ) ఇభ ఆగారా. 
ఇసూ కళ గాం ఫె భాను గాం ఇం కరా భి ఇస్లాగ ఇళ? 
కఖ!షా ఇభ ఇాచాాం గటి, ఇనా ఇల భి ఇఫ్ కళ 
ఇషా న ఇళ ₹ ఇంళ గా భారతా పా, బి?! (జ్లం 
ఇగ (రం, ఇషం (గా ఇబ్లిల, గల లా ఇళ ఇ 
ఇ ఇళ సోమ క్షత ఫె 11 పన (ఇ గాక 
ఖగ చ గా కా ఇ కి ఫె ఇరగ ఫ్ ఇంగా, 
ఇంగా ఇ కర్డ్ ళా ఇళ ఇల్ స్లైెగార న ఇళ ఇ/గసగాగా, 
ఇరగ నలిళా గాజ్రాకు ఇళ ల లలా ఇరా ఇగ ఇం భాషని 

ఇరా కలీళ ఇరా భళా ఇళ్ళు ఇసళ్ళి ఇరా భగళ కారకు, 
ఇారళ్సు భగంభ భత ఇరళ్సు బాారగు రాం ఇరా భల, 



వీకీ 

ఓ కాం తగా భా ఇస భళా ఇకా గణ 
ఇఇషా భి ఇ (గగ ఫె ఇలు ఇ గ క? ఇం! భగగాా భర! 
శై ఇజ్ట గ ఇగ ఇం ఇ ఇాంలా క్రి కర (5 ఇసి ఇ షానా 
శి గా ళగా? క్యా బళ వాం ఫి ఇగ చక్లి ) బ్ భిఇ, 
ఇగ్ఫా కళా ఇం ఇం గా, సాల, అగా ఇంగా, 
బలగా, అ రల సగ్గు శా అగా బాం తిం ఇిరాల్లా 
ఇ? ఇాష్గానా ఇ | 

ఇళ కు గగ, బాగు ఇం ఈ ఇళ చేళగాఖ జైళ్ళ! ₹ ₹గఇ! 
అ ఇ ఇభ ఇల్ల ఇని ఇం ఇ గాా ఇగ ౪5 క్షి | 

ఇళ ఇం ఇ ఇఇ కఠ ఇషాగి ఇళ | 

ఆజా? ఇగలా క! ఇళ ఇగ ఇ ఇఇ ఈ ఫె ఇల శి 
ఇగ గా౪ ఫి షభ ఇక్షి | 

ఇారాాళళ ఇ ఇనా: కళ ఇ శఇభాగ క్షే | 

ఇగ[ాా-గిల ఇ ₹ఇ ₹ ఖాళి | 



“ళో 

ఇరా గా[ా శని భలం ఇగళి ఇల్ల లాలా తిల బైల క ఇగ 
బిళ్ళ జ ఇర గాం ఫి ఇల ఇ ఇస్ ఇగా ఇ | 

ఇంగ భా కర ఇ కళ ఇగ ఇగ క్షే 

బాగంగా | ఇఇ ఇల ఇళ5 శే! ఇం? గాం గళ ఇ 
గజ చలిగా కే | 

ఇకా ఇళ! గ ఇగ ఇ బై55 గం ఇల కి ఇళ గార: 
ఇక్యాష ఇళిఖా ఇ ఇరా జ్ఞ | 
ఇంు-ళళగ గి ఇ భళి కై ఇం ఇ? ఫె ఇలు గ 

ఇ₹11౪ లిళి ₹ | 

ఇకా ఇ! ఇళ గాం ళో ఫి ఇగ భి ఇం | 

ఇరాగగళా ఫి ఇగ కగా ఇ కఠ గగాంా ఇళళి ఖై ఇ ఇ ఇగ 
ఇ రగ భై | బాగం ఇళ ఇం? ఇళ క్షి ఇర కరి ఇం ఇం 

ఇల్టీ జై; 
ఇజ-భగాల? | ఇ ఫి ల్ధాా? ఇ ఇరగ భాభగగా నా భీ ఇశి ఇళ భం 

ఇచి శి ఇ భాం గాణ లి క్లే! ఇగ; ఇళి జాగా భభాక్షి | 

చగభాాలాగ శ ఇర చా గా లిన్ కి | కి భగ ఇల 

శ్రి ఇ జాం గాగ సాం సి సాగా క్ల | 
బృళాజిగ్నా బాగ్గ ఇ ఇళ్ల ఇలా క్ల ఇఇ ఇ౭ ఇల్లీ | 

ఇనిఖ--ళనె ఇళ భాం ఇ భం ఇ ₹0 ఇళ్ల గకార 
ఇనగ ఇ ఇం ఇన ఫి గం ఇగ భక? టికి గళ ₹1 
ఇగ గ ఇ లి గ ఇక్ ₹1₹5 ఇల్లీ ఇ | 

ఉం--ల్యా। 97౯7 ఇచ ఇా ఇ ళషఇ క్షి! ఇగ ఇళ్యాగ శ 
గాల భై ఇళ ఇగ? క్ల | 

ఇలాగా ఇగ గి ఇగ ఇ₹5 ఇఇ శే, గబ్బి ఇట్లా ఇ? ల్యః 
ఇ కళళ! ఇ చం ఇ గగ ఇ ఇ ఇఇ: ఇం! ఇగ | ఇళ ₹5 
స రక లర కి గా కాగి ఇ ఇలా ఇం బలి ఇగ ఇ అగి 



వీళ్ళ 

ఇళ ఖీ ఇళ్ళ ఇ గాం ఇం శ ఇలా భి! ౪ అ ఇ 4 
షాలిని ఇళ క్రేలాగి చఇ ఇళ ఇగ ఇల ఇ గళళ్ళషు | ఇట్లా 
ర్త ఇ ఆగం ళా భాత్టసాంంగగొర్నా 1 ఇళ భాగా గ ఇ బై 
గళ భంగి గ ళా ళా ఇళాల్లి గ ఇ ఇటా? శారి ఫి బ్ళాగాళగాగ 

శగాళి ఇ ఫిాఇళల ఇ ఇళళి, ఇళ ఫి ఇచి ఇగ ఇ ఇస ఇ 
ఇషగా గిగా భళా క్ల! 

ఇషంళాు | ఇ గా ఇగిఇ గి ఇగ? లై కి | 

ర్తఇం-గళై ఇలా గధ ఇరధంని ఇళ్ల క్లే! గార్టా ఇబ సక ఇగ 
ఇల్లి భగ! | గా భి భభఇళి ఫె భభళాలి క కళ ఫె ఇగ ఇ? 

ఇళ కి! ఇనా లాగ ఇగ ఇ ఇఇ! ఇల్లీ | 

ఇళళి భాం భా క్లే | 

ఇక్రాకరా ఇ ఇరగ ౭ ఇభ బగ! | 

ఇగ? ఇ ఇల ఇరగ కేగి! ఖ్లి కి ₹5: ఇల్లి ఇరగ లఇి క్షీ | 

ఇళళి గా? ఇ ఇళ్ళ ఇ ఇగ? క్ష | 

ధ్యాన ఇ55 ₹[షఖార్ ఖగ! క్షి ₹₹ ఫె ఇం కషఖ! గ 
ఇళిఖ! ఇ7 ఇల్లి ఇబ; ఇగ షభ గి ఫె భ్యా ఇళ ఇగ ఇ 
ఇ౫ ఇళ్ల | 

ఇగానగాాగగా ఇ గల ఇగ ఫి ఇగగా ఇరా? ఇ | 

ఇశ్రా లభి ఇల్టిక్షి, గాగ ఇర ఇం ఇగ ఇ 
ఇష శే |; ఇిబ్రంగళంభలరళ ఫి భా జంపి ఇగ గశ్లే 
గారా ఇభ భి ₹లగాాళాళై తిం ఇలా భి ఇనా బాదాం క్షి? 
ఇగ్ ఇగభాాంగా ఖ ఆగం ఇ క్లే ఇళళి గాం గా శి! ఇగ 
ఇళరా ఇజ్రి భగ ఇ ఇభ? క్షి ఇగ; భళి ₹ఇఇిఫి ల్లీ భషభిగ ఇక్షి 
ఇలా ఇ ఇష ఇరాన్నా ఇంకి తిం భగ ఇ? అం ఇంక్షి | 

ఇలాగాగాాంటై ఇ ఇళ ఇ శంల లక! కళ్ళ చాక 
ఇ ఇగ ౯5 ఖై శే | ఇగ: భగ ఇ: ఇ ఇ [౫౫ ఇగ క్షే | 



చల్ల 

ఇళగాళ[ైి రల ఇలా కి! గి గ్ ₹ైఇళ ఇల 
గ ఇఇ ర ఇగ ఇళ ఇనాం భంగి ఇగ ఇ సాగగా భాగ? ఇ 
ఇ ఇషం ఇగం భగ సి భి ఇ ఇ ఇ ఇష భారా? ఇట్ల | 
ఇళ ఇఖల అగా స భగ చ ఇ ఇంగ కాళి భిషక్ ₹ 
ఇషాంళ్ళి గా శి బ్రా క్షీ | 

ఇళాచగాచల ₹ ఇల్లా ఇలా కి ఇళ ఇగ భి ఇగ గాభ! 
శ్రీ ఇతి బార? జిళ్ళి కి ఇ గా ఇ గాలం ఇళ శి ఖగ క్లే | 

గాఇాచళ భాం రాజి షల ఇలాగ విఖి శి ఇ 
షష భి ఇ7 గి ఇల్లి | 

ఇ|్చళ-గగ-చిళ్లి భళా లగ శే | 

ఇరా ంగభ[గాా-గాగా ఇళ ఇళ లారా ₹ఇస్ భి ఇ ఇళ ఫి 
తభషభాగా గ శ్లే ఇగ: ఇళ్ల ఇాళాణ ₹ళ5% క్ల | 

ఇ షాలు గ ఇళ ఇల్ కటిం భళా శే ఇ గ ఇ 
ఇాాభ్య్గాలా ఇళ్ల! | 

భచాఇగా ఇళ్ల గ ఇబ తిం ఇంగ? ఇగ బం ఇ ఇగ 
శి ఇఇ జాగా? క్ష | 

ఇర్యాషక్రంక్యా ఇళ్తగాగగాం అంగ, ₹ఇళగ ఇ? ఇళ అగాగ ల్ల 
గ ఇళ ఇ ఇన్దాల ₹౯ శ్రే ఇరా ఇల్లి | 

ఇ1ఇ₹ై1ఇళళ్ష-రాభంల ఇ ఇరా ఇ భాగాన బ్రష్ ఇగ్గాళా ఇ 
ఇషగగా క్షి | ఇబ్రిర్యా భర ఇగగాగగా భగ కి! భళి భగ ఇ 
ఇ ఖాగాగా వై? క్షి | 

ఇరాాాగరంి ర ఇ లాగు ఇ₹15ళ ఇ ఇళ్ళ ₹117 
గళ లై లర ఇళ గాాళ శ్రి భాధా ఇల్లి | 

ఆగారా ఫె భషఖం ఫి ఇ ఇల ఇగ గి ఆాగగాళ? 
ఇగ క్షి | ఇరా ఇగ గబభిరి్ ₹ ఇగ క్షి ఆర్యా ఇబ్చి గి ఇం ఫె 

గారా భక ఓ 



ఫేత్ర 

కాం ఇ భాగళ భారా ఇ? శం ఇళ చ ఇల్లీ (141 | 

ఇషగ.క్లాగ-సగాటరి-లగా ఇభ ఇబ భా ఖ్ సెక ఇం ఇల్ల 
ఇల ఇళ! ఇసు గా ఇగాణ్ల ఇ ఫలి ఇళ్ళ ఇ ఇళ ఇ్యాగా 
షె 05 క్రి కళ కాం కాసా కా ఇం భా ఇభ! 

జాల బా? గాలా గ ఇల్లి ఇళ ఇగ | 

ఇగగ-గ[్షైగగ? ఇళ ఇ ఇ క్షి | 

ఇగాక్రాగగా ఫె కష! గ ఫి ఇగ! ఇ ఇళ్ల [భా బృం క్ష్ | 

ఇంగ బఇరా ఖ్ గ ఇ ఇకక ఇళగ్ శా 
ఇభ ఖర కి ఇగ: ఇగాాాఇగా? క శా భక, గ కారిగలా 
ఇగాణి భి ఇం ఖా క్లే ఇర ఇరగ ఇళ భళా ఇ ఇళ్ల కి | 

ఇచచన ఇ ₹97 ఇ ఆగా కి ఇగ ఇళ్ల ఇంగా ఈ 
కి, చంగాఖ కాల ఇ ఇంగా ఇషా ₹౯ాక్లి గార కం ఇరా ఇ 
శభ ఆగాలా క్షీ | 

క[గ-కళ్యర్ ఇంగా! గళా బైగఇ వ్ల ఇవీ ఇ! ఇస ఇగ! క్షి | 

ాాంాకాగాాంాలి గంగా ఇళ ఇ ఇళ ఇలా లఖ ఇళిగా ఇట్ల 

ఇగ! |! స్తై గళ్ల ఇ ఇగ ఇగ ఇ ఇగ బగా భఖ కాగా 
ఖగ? గిల ఇళ ఇళళి ఇ ఇ [ఇగ గ ళ్చ్రషాం ఖగ ఇళ ౪ ఇ? భ్ల 
ఇగ క్లి | గరగ ఇర్తెల్్ ఇం ఇంగా ఇళ ఇగ ఇగగ్గగ క్యా 
ఇగరా ఖై ఇ ఈగ గాం ఇ ఇగ భి ఇ భల గారి ఆభ భగ! 
క్రి, లగా రరళి గా ఇరా ఇగ ఇకా ఇళళి ఇ ఇగ్గ గ 
గాం ఖై గ బగాజ్ గల భగం గణా ఇళ్ళ ఇగ భి ఇల? 

ఇ(ఇఖ[గర శ ఇగ క్షి | 

ఇరా. కాటా? ఇంగ గాలం గ ఇలా ఇళ 6౯ భాగా 
కి, బగ లా శి ఇర ఇ గా ఇం? ఇబ ఇళ ఇలా ఇ ఇళ క్షి | 

ఇగాాషాఇగ్స ఆశ కాళంచగ్లి ఇళ ఖు క్షి | 
ఫా! ఇ ఇగాాగళాళ! ఇం ఇషా? ఇగ | 



వ్ 

ఇలారళాని చ ఇ ఇగ గ బ్రాను ఇానాక్రళలీ! గ 
ఇళ ఇఇ వై ఇ ఇగ ఇళళళాళ గ ఇ బగగా ఇ గాగ క ఫి 
కి, ఇభ ఫె ఇలా ఇబ ఇళ ఇ లక ఖై ఇగ! కి | 

ఇాళంగాాం ఇనా ఇ గాగ ఇ ఆలి కి ₹5: ఇజ్షి ఇలా ఇళ్ల | 
గా తగా ఇరగ, ఇ! 211 ౪ ఇ ఇగాల్టల గరి క్ష్ | 
ఇరు ఇగ గారా చ గార్ ఇర ఇగెళనా ఇఇ ఇళ ఇభ్లా? ఇగళి | ౫ 
ఇరా ₹[ఇగ ఇంగ? ఫి ఇళ శ ఇఇ ఇ₹గళ ఇ ఇ జ ాఖి ఇగ 
"ఇగాక్షే | ఇగ; కరణ ₹₹5 ఇ ఇంగ గ ఇళ ఖై ఇ ళా 
బఇాళాళ్రైం కిం ఇళ ఇ ఇళ ఇలాగా? ఖై | 

క్రాభాగాాభాంా ఫె ఇ₹ఖ!ల ఫి ఇగ ఇ ఇనా ఇళ5? వ్రాణగ్యా 
ఇస | ఇళగా ఇన ఇభ షి కాం ఇల్లి భన్! భాం ఇంగా గ గొ! 

కళళ భి ఇక | 
ఇళ? భ్ ₹5 ఇరగ ఇరా క్రాఇజి ఇరగ ఇ ఇస్ 

బల్ ఇగ బ్ర క్షి ఇగ: గగ ఇం బ్రైగ ఇబ ఇభ! ఇం ఇళ్ల | 
ఇళళి! ఇర్గాళఇ అగా ఇరగ కం ఇనా ఇ భి అభ ₹|౯! కి | 

ఇాగషషగారా! ఇ ఇచ్చి నొ ఇం ఫి ంషఖఇగక్షి ఇగ ఇళ్ల 
ఇఇభర్యా ఇళ్ల? | 

ఇగ ఇాల ఇ ఇల్ ఇరా? | 

ఇళ్ళిన్నళభాగ కళగా బజన? | 

ఇ్రారా-చిభల ఇల ఇచి ఇగ ఇగళభగా ఫి ఇగ షెక్లి | 
ధారా ఫి ఇగ లి భాం ఇరగ బళ క్షి[ చ భగ ఇగ ల కఇఖిగా 

ఇళ్ల బై | ౯ ఫి ఇగ 7 ఫె చెసిన ఇగ ఇగ ఫి ఇగ ఇగ ఇళ 
ఖా ఇఇ ఇళ ఫి ఖిలా లకక! కాగ ఇగ ఇసి భా భల 
షజ షు ఇం ఇళ షి భి గగాగాాడి ఇళ ఫి ఖగ శ్లే | 

ఇగషళఇాంా[[ఖి ఇ ఇ భాంల ఇల్లి ళ్? ఇళ? (షా? 
ఇగ ఇ ఇబ ఇట్ల | ఇళ్చికణా ల్లీ | 



వళ్ళి 

ఇల ఇ ఇగభాలు? 

ఇన జళళ ఇ రాఖి ఇం గగ, ₹ళగ/7, 
ఖగగాగర, జరా అల్లరి కాజ్రారు సళళ, కాం ళా? 
ఇగ, ఇల? శల భశ, ఇర ఇథి తాగా బడ గ ఖగ, ఇగ, 
ఇల్లా భషగాగా ఇతర రగాళి ఉగ ఇ బళ గళ ఇర, 
గర్భా కాళ్ళ ఇజాళు ఇాజధ, ఇభ ఇనా గారా గారాధగ, భాగా, 
జ్యా ఇళ కర్రి ఇలిం ఇలా ఇష ఇగ ఇళ్ళ ఇ్లా ఇల్ల, 
ఖరగు ఇలాగా అశ ఇణ్గష[ైగా ఇళ్యాగ ఇరగగ? ఫె ఇళ, లృళ్ధ:, 
ఇష ఇళ్ళ భిషల? ఇం ఇరా, వ్లాభ, కాం ఇళ లా ఇనా ఇళ్ళ, ఇగ, 
ర్త భళా ఇఇళ్యా ఇభ సళళ ఇంగా ఇగ ఇయం కక, 
రాణా? ఇళ్ళ ఇజం ఆరాగా కారం ఇభ. గాకు ₹రలగా! 
శె ఇళ, కా భళా, ౫ ఇ గభళాా ఇ ఇ ఇతరం గఫగా 
ఇగగ్గా ఇళళి ఇగా్షం జలగం భాం ఇనగా గా ఇఇ క్రైగ్గా 
ఈలి బభగ ఫె ఇారాగగా, ఇళ, ఆలా ఇగ | 

ఇల ఇ ఇ--భంధగ గగ (౧.10) కోలా, 
ఇచా తారరాం వాం గళ (గాం), ₹ఇగాగాలా, 
ఇనాం చనా భళి గాం ఫి భాస, గరగాల్లాం (1% షా 
ఇస్తా ఇరగ ఇఇ న ఇభాారి ఇదరం. ఇబైగా ళం ఇ ఆఫ 
చలం ఫె గాభ ₹రభళ షాసాను ఇళ్ళ గదాం ఇారాషనా ఇలాగ 
ఫ్ గరగ? (కష ఇరా ఇళ్ళ శేఖ బాశిగ ఇసి ఇగ గాంగాళ!న 
ఇంగా లాం అగల భి గఫళ ఫె గారా గా ఇ ఆగ్ 
ఇషా గా ఫె గగ ఇరా ఫె ఇషా ఇ ఇంగ ఇగ ఇ? 
ఇగ) భాగా ఇ ఇర ఇ ఇ ఇసి సళ కారాల 
ఇషం (55, భళా భళి ఇళ్ళ ళ్ళి ఇళ ఆగాలి ఇ 
ఇాగిళలు భరి గాం శాన్ భాషని, గళ ఇగ్స్ త్రం 
ళ్ళ్షంు ఇష కాల ఇ ఇల్లా (శం ఇం అం, భగలం ఇ 
లబ ఇగ ఇ భం, ఇని ఫి భాం (0 కగలం ఇగ, 
కళల, ఖం ఫె భాన్ ఇళ లని ఫె ఇభ ఇ 0 కల్ ఆ, 



కిం 

ఇఫ్ ఇన), ఉింళా ఫి ఇని ఆగం, క భాగా, 
తం కం గారా కాల ఇసలా ఇల గా ఇాసాలా, 
ఇగ ఇళ్ళ భళి ఇ ఇల లాభా, కర్వా ఇనా, స ఫి ఇాళగె, 
ఇళ్ళ్ ఇస్తు ఇష్ట కఇగాం ఇంగ ఇఇ ఇరా ఇం ఇన్ ఇ. 

షల ఆభ! ఇ ఇంఇిలచాచా గగనం చి భగ 
ఇచిన బచళగా ఇఇ ఫె అగా ఇషా, ఇళ ఫె ఇళ కాల! 
ఫె ఖా బరగగా ఫు శరా భి బారా భరీ, ఇరా కళ ల, 
కాషేబి ఇంగా ఇషు గం ఇషా ఇళ్రారాళ్లు భఖ, ఇళ భారాల 
షషరరా గాలాగా. 

భా ఇ ఇలకు ₹5ళగా సారి ఇనా క, 
జా, పారా బగా కంణరి, ఇ కాగా ఇం పనా ఇగ్గా 
గాం, ఇగ గళ కరి సా ఇఇ ఇం కాగా, 
స భాగలి. ఇగ ఇరా ₹ ఇళా ఆలా, గా భగ. 

ఇగ్గాాళి ఇఇ ంఇలని జర ఇభల్ ఆ ఇళ ఫి ఇళ, ఇగ 
ఇఇ ఇంగా ఇగ ఫి ఇరా ₹ళగ కాశి ఫి అగా ఇరు గారా, 
ఇరా ఇజం, ఇళ ఇస్ ఫె ఇలా ఇరా, ఇరా, ఇగ్లాఖ భళి, 
౭ భళళ, లగ ఇ ఇభ, ఇం, ఇలా, ళ్ళి ఇగ శ్రర ఇగ, 
గాం గణా చలా చ్చ భళా భళా ఇన్సా ₹|౫ బృజ్చి ఫి భజం 
ఇషం ఇళగం గళ? | 

ఇగ ఇళ ఇంగా ఇళ ఇందా గా 
ఆ క లంగా (ఖి ఇ) బళారళ ఫి ఇ ఇ ఫి ఇగ | 

క్రాళల! ఇ క్యా ఇల ఫె ఇళా--ఇ్లి ఇని అగా ఇ, ఇ, 
బిఫ్ ఇల గ శరా ళాా గళం ఇలా ఇగ చాన గ ఇగ ఇగ 
ఇలా రాగ ఇ ఇభిలాగా ఇ శ్రి ఇఇ గ కరాభలా గాభ, ₹ళల, 

బరి ఇ, లృళ్షిక, ఉచళగా ఇంగాగాటి ఇళళి ఫె ఇళళి గ ఇ ఇ 
ఇరా ఖాళ్ల ల గ ఇాాా ఇగ ఇళ్ళ ఇం, ఇగ భం భగ గ 
గా ఇ ఇరాని ఇ భళా భాసా? ఇరా శ జాం ఇజం 



కెళ్ళి 

ఇఇ భా గాల ఇ ధా భాధగా చ ఇలా అనాలే 
ఇఇ ఫి [గ ణ్యం, శ్రశాగాగ కసాల! భి భాగ్ క ఇంగ? ఇ ఖ్రైషా 

ఇభ, ఇరా ఇలా ఫె ఇళగా ఇసరాగా చ క్యా ఇగ భగ గా 

ఇళ ఇరా, ఇభషా ణి గ భ్రాం ఇగసల? , భగ ఇం ఇళ? ఫి ఇర 
షషాళా ₹[ళషళా ల, రాగ ఇల గ ఇ ఇగ భాగా??? | గగ 
అగా ఇ బ్రతి గ గాం గాభరా? లై ఇల్లి గఇాగ భి ఇాఇగ ఇ ₹₹ 
ఫా [౪6 ఇనా ఇరగ ఖ్ ఇం లా ఇగ? క్షి తం ఇభంలాగా ఫి గ 
ఇగ ఇర ఇజం ఇడ ఇం గాగ స గళం ల జ్ఞ ఇంగా! 
ఇఇ ఇగ క్షీ | 

ఖ్రాకర। గ భగ గగ ఫె ఇళాాక్రాళళ గ ఇల ఇ క్యా ఫె ఇాగాగ 
శ గా ₹[ళ లగ కే |! ఇ ఇట ఇ ఇఇల ఫి క గాగ ఇళళి అగ 
ఇం ఖగ కే! ఇరా ఇ బ్రష్ ఇం వం ఇషాలాం గాళ్ళ ఇ 

ఇగ ఫె ఈ ఇ ఇఇాఇ ₹షసాణా ఇగ ఇగ్భాా ఇరాన్ ఫి (౯౮ ఇ 
ఇళ గాగ ఇ అభం ఇసషాళం గళ ఇగాళి లళగ్ల ఇళ ఇళ 

ఇగ గఇఖి ఇదెలా ఇధా? కాగా ఫె కల బల ఇం ఇనా ₹ళగళ! లం లగ 
ఇ ఇంర ఫెళ ఇగ ఇళార ఇ గా ఇరా కార ఇకార ఇల! ఇల్లై 
ఇళ ఇళ కఠ క గ ఇరాషాళా, ఇళ కళగా ళ్ళ, బళర ఇ 
గాగాఖి ఇషం భిళగా గా ఇరగాళా ఇళళి ఇషగా గగన 
ఇళ) ఇ₹16[ఇ, ౯౪౫ కాగ, ఇలా? | 

కా ఇ 

హం హక! 

వళ లగ 

ఇగంాస్యభరన అ ఇజ్ ఇళ్లజ్రంగభగగనిగ? |! ఇలను ఇరా 
ఇళ! ఇళఇళ కాగ్ జర || కసిగా ఇస ఇంగ కా | 

ఇలా ఫం సభలాణాి ఇర! ఆల ఇషా ఇ 



ళల 

ఇగాల ఇ ఇగ | ఇస భాంగాలి ఇ బృల్లై ఇగ ఇస ఇర 11 బృళ 
ల, ఇగ ఇ జాంగ్ ఇ ఇభ, ఇలాగగా గ (ఇగ గ) ఇ (భఖ ఫి 
ఇళ ఇష లై ఇ), భళా ఇం ల్ త ఇధి. ఇజ్ ఇళ ఇగ 
చళ్ల ఫి గభాం ఇరా ఇదా గ ఇ ఇల ఇగ ఇ భై ఇ 
ఇళ ఇగ ఫె ఇళ ఫి ఇంాళ్లీ। 

ఇళళి లా బలా చళ్ళ ఇళళి: |! కణాల 
అహా ఇస్ ఇంతా |! బలా గాగి ఇాళ్ళలి, కా ఇళాళిళా, 
కగళ్టిగా ఇరాని ఇ ఇగ | 

ఇంగా రాగ దాగ: గారాశిల? |! గా 
ఇలాగ ఇఫిటిళళళు | భాగా కళ, శగిగాగా ఇజం భి భజ ఫె 
శా జాం ఇ5 గాలా ఇరా భం? కాగా ఇగ? | 

ఇిజాగగ--?గగరాణగ ఇళిళగ్ బాటా ఇ ఇగ: | గాబ్రి ఫా 
ఇగాగా ఇరాన్ | 

ఇఇషలంాగ ఇళ్ళు ఇగ గ్లా ఇరగ భ్యా[ాం | ఇ ఇ 
జు ఇగ ఇ గారా ఇలా | ళ్ళి భాగ్ భళి ఇళ (౧౫ 
ఇగ ౫ శి ఇలా గాగ ఇగ | 

రాాాణాళాధగు ! ఇఇళ! | 

గాం -ఇాస్లంగాగ్యా: 1 ఇర్రగ ఇస్లాం గాళ్ | 

ఇభిళషగళగఖ-లకగక ఇగ గగ గగనాన | ఇర్చగా శకగాగ?, 
ఇగ ఇఇ ప్పి గాగ ఫి భా ఇ ఇం గం 7 ఇరా? | ప 

ఇగకగాలాంచాళ! ళం తాగని ఇ|గ4[ఇ1 ఇరు కృ[ంర్చాళ గాంగ ₹ 

క్రాన్స్ | ఇర ఇల్లా కం క్ల ఇర్ఞిక ఫర క్షే | 
ఉళళాఇ--ఇభ్రగభం రగా: ఇళ్ల ఇ ఇళళి 

ఇద్థగ ఇరా | 

బృంగఖ రాలి భగం |! ఇరా శాసన భళా భి | 



గ్ 

ఆభ ళంంానాగి కీ లాగి గన్య్యాిళాలన: 
ఇర భా? |! ఇగ ఇలాగ క. 
ఇఇ ఇలు 1! ఇభ చ టా ఫి ఇళ ఇల ఫి ఇ లర ఇక, 
ఇళ కరం ఇస ఫా భాన్ ఇ ఇర ఉలి ఖి ఉళ్ళా సం ఇలా 

శల | 
ఇంగా లాగ: ఆగాగాిలషగం క్రళరి్ర 1! ఇళ, ఇగగా 

ఇల ₹ఇరళ్ళు ఇళ | 

ఇగ్షైళ--౪761--లఅాగ ఇర్ధగ ₹% ఖగ? క్షి | 

ఆభిళ--చగళ: | ఇక ఇగ భళి కి! షె ఇ బా 
ఇగ ఇఇ ఇ? ఇరళ్తకం ! గ! ఫంట్యాళ ఇగలల ఇ ఇ 1 షా, 
కగాాఖి ఇళళి? ఇభభ 71౯ ఇ గాం భాగ చ ఫెళ్ల్ గ ఇళళి ఖా? గ 
ఇ ఇ ఈ ఇా ఇ ఇగ ఇల్లీ భగ! | 

ఇళగ-ళ్రం భగ ఖాంాా ఆగ భం గగ ఫి ఇం బాగా ఇల్ల 
ళ్ళి ఇళళా, ఇఇళ్ళ్లా? | 

భగ ఇం, క ఈగల ఇాళ్ళాణ న కా. 

ఇలానా ఇభ-ంధానంల లాగగాళి కిచ ఇరగ శే || భష 
కళే ఇఖిం ఖగ కి | (ఇట్ట ₹౯ ఇాగళాగళి ఇ ళ్ళశ్చి ౧ 

గభషగగగ--భాళ్ళల చె భం ఇయ ఇగ ఫె లాగ ళు ఇషా కళళ! 
క్షి, ఇళ అభి (ఇరగ, శారా ఇళళ్షగ్నా కగళ్టీగ, గర్టగ కళల? | 

ఇల ఇగింళళజ గా (ఆం, ఇల, కారాళే, ణ్ ఫి 0 

ఇగ కాదా, రాగ, గాాళళాళి, ళల ఇళ ఇగా గాగ! చరా 

ఇ ఇళ్ళ ఇర్గ గంంషర్టగ కాం ఇళ! గ్యారా క ఇ క్ర గం. 
షాకాళ, ఇాాఖ్రిగ | ఇళ్ళు భాగా ఇళ ఇభం ఇంంలాళు ఇయు భా 
కెళ్ళి అగా కాాగ్లా, కంటి! ఇశ్స్ ఇస ఇళ? భగ గంగా, 
గా, శే, ఇగగాజాన్తి. | 
బగా... 



నే 

ఇగ ఇం ఇఇ | ఇళ: ఇం ఇళ్ళకి: ఇళ? ఇనా 
ఇ గర ఇళ ఇగగధిగం ఇగఇగ్నా షెళరని కాం! ఆలా 
అగి ఇరా ఇళాగాణాభిగగాం | ఇాధా్యాగై ఇరా? అగ్యాశ ఇగ్నో 
ఇళళ్నాలగకాలాా: కళళ: | కలి కాళ కాళ నసళాాభైగా 
కాళ్యాష క కాం శారా. ఇబ్రాగ శు ర ళ్ళ. 
భళ్చా! ఇరగ చి, ఇలా గ్ ఇళ కారల్ సా 
భిషక్! భాగా ఇళ్ళు ఇం బ్లా ఇరగ లగ అ? ఇగ కాం 
కళా, కం ఇలశ!గా, వాళ్ల, ఇళ్ళు ఇగ, క్ఞెం, భత ఫి గా చి రాగా 

ఖా గళం ఫా ర్యళాక్లి | ఇళ్ల ఇభగ్గాక్షై గ గా ₹౭ఇ ఇ) ఖై ఇ ఇలాచి ₹1% 
ఇనా భగ చి ఇల ల్లైగె క్షి | కరాళ ఇళ క్యల్ల ₹ళ ఇగ గలి 
గక ఇల లైగె కశ్చి ₹15 ఇళ క్యా ఇ లిన క్రి గలా భై ₹ళగ ఇళ 
ఖగ క్షి! లాగా చ ఇళ ఖై ఇ గళం భి ఇత్త ఇళంథ శ్రైగ చి 

ఇళ గళం క్షి! ఇ ఇఇ భి ₹ఇ గ, భా ఇబ బాగా ఇళ? ఇ లి 
ఇ ఖా! ఫి ఇళళి భా ఆగ హా గాం ఇచి గ భళా ఇగ 
చ లగ ఇాగగం ఇయ, భా ఇగషగగ? భం ఇణభగగా త ఇళ 
గభ్యాశ్చి | 

ఇళళి ఇళ ఇ; ఇగ గగల బాళగ: ఇళ, ₹౯ ఇళ? ఇ? క్షీ | 
షా) ఇ భచిల ఇలు పి వ్ర కాగ ఇ ఇళళి క్లే, ఇగ: ఇత్త షా, 
ఇళ కాళి గళం ఇ గ ఇం ఇగ ఇగ ఇలా? ఇగ భి ఇళ 
ఇళ శే | ఇగ: ౪౯౯ ఫి ఇళ ఇళ ఇంగా భ్ ఇల ఇగ ళ్ళ ఇర 

ఇ ఇఇ! ల శీ | సి భి క్రాళలి ఇ ఇళ ఇఇళా ఖై ఈష చ లిగా ఇరగ 
ఇలళి ఇక క్ష తిం గా ఇ ఇం కళల ఖై క ఇగ గ అభా ఇలా? 

గాట్ల బై | ఇగ గ ఇళ ఫి భ్రైసె ఇ బ్రైషాన్తి ఇగ ఇగ ఫైంధళ గొల్ల 

శ ఇంగ స ఇం గ0001 ఇఇ ఇళ్ల ళళ గ ఇగ ఇళళి ఇల్లిక్షి | 
గాగ ఇళ భం ఆగత ఇ ఇళ లఖి కళిర లిన కి! ₹7 ఇ ఇొర్గగ॥ా 
షె, ళ్ళి క్యా భగ క్లే | గళ్ళ, రాళ, కళ ఇ ఇళ్ల క్యా కఠ ఇగ 
ఇ క్లే | ఇరా ఇగ ఇ₹గల గ ఇళ్ల ఇళ ఇల్లి గాం! | ఇభిగాగ ఫె 
ఇగ ఇ [షా క ఇళ ఇళ ఇరా? ఇగ | ఇ ఫి ఇళ జ్ఞ ₹57 ₹ 



ఏ! 

రృ ₹|౯ ఫి ల్లీ క్షి; ఇరా స అగగ్లా ₹5 ఇల్లి ₹₹ ఇ ఖస్యాగళ 
ఖ్ఖ్, గ్ర సా లా ఖి అ ఇం ఇల ఇచే అగా క్లే, ఇరా ఇ 
గ్ ఇ ఇకా గాణ ళం లి ఇళ ౮7 గబా కళ క్రాగ? ఇ 
చ కాలాక, బిలాల స్ గ ఫ్ ఇగ ఇరా లి ఇ ఇల్లై 

ఇళఖ! అ్యాళళి షెళ, ఇబ ఇళ ఇబ్బా ఇజ్ భం కాం చ గాలా కి! 
ఇళ ఇ? ఇళ కళ్ గని ఇ? శ్రీ, ఇగగాళా సి ఇజ్ ఇర బ్లా? గ 
శా. త్రషంణా ఇభ ఫె భారి భగ ఇళ్ల ఇళ ఇళ్ల ₹ళ ఇ ఇచ్చ షా, 
గి ఇబ్చా ఇభ, ఇగ ఇఇ భగ గ అగా క్లే ఇసు ఇ ఇగ షా గాలి 
ఇళ క్యా గ లిఖి కళళ లగ శీ! ఇషాంాంల గగ ఇ ఇళ ఫె గాగ 
శభ ఇబ ఖై ఖత ఇం ఫి ఇ ఇ ఇగ్యాష ఇగ క్షి! కృళిగ॥గ గ 
ఇకగాగా గార్ ఇగాకిలా థగ? ఇళ ఇల్లై ఇళ ఇ? ఇర్జాగా షా, గాటు ఇర 
గళ గాగ, రణం కాగ గ తగ? కై! కాలు ౯ ఇళ ఫి కాగా భా 
భ్ ఇ ఇల్లి కి | ఇగాగార్ బా భి ఇఇ? ఇత ఇ ఇగ ఫె 
ఇ ఇాజాళగ? భళి క్లే, ఇల స ఇగ ఇ? ఖాళి షా గాగ ఇళ్ళ గ 

కాం కాత ఇరా ఇషా గో కాళ భార్చా కాం గ ఇగ కే జగ గక గ 
భజ ఇన్చళష ఇట్టి ఇగ! | కళఇాణ గిల బాఇల ఫె ఇగ కళ్ ₹15 
లి శ్రి, ఇటా ఫి ఇయ చ ఇ చ ఇ గజ ఇగ ఫె ళా ఖా! 
ఇబ ఇళ కళ ఇగాగా ఇళ్లే, ఇగాఇళా లగి గలి ఫి క్షి | ఇగ 
ఇగ ఇ ఇ లగి గాగ ఇలా కాగఖ ఇ ఇగ ఇళ ₹1క0% గ త 
ఇరగ భర కే! ఇలా ఫి ఇగ శల కా కాగాత్లా భగ బశ ఇళ 

కషళా భగ ఇల వ ఇల! (4 ఆ|| గగగఖాం చ బగ ల? ఇళ 

ఇభాషా గబ ఇరగ ఇ ఇ ఇళ అలి శ భై ఇబ 0 ఇళ, 
క్యా, భళా గ లభి ఇట భైషాశి, భంధం ఖల ఫి ఇరగ 
గిం ఇ, గ్య్యాగ భరించ ఇలా షా గళ ఇబ గ ఇ గాగాగాగా ఇళ్ళ 
ఇఇ షె, ఇని గజి భగాచె లిళ ఇళిల భళా కే |, ఉాాంగాార ఫె ఇ 
ఇ గాం గిగా ఇల | షు గాంగ ఇళ్ల ౪7 ల్ర్రాకళ ఇ గాళగ? క్షి | 
ఇరగ ఫె భ్యా గళ? ఆగే చ ఇల్లై ఇఇ ఆగాఇ[ళిగ ఇళ్ల ఇళ షా ఇ్బా 
గా క క గ ఇభ [5 ఖగ శే | కాం, ఇరాగ్గు ఇళ 4 ఇఇ 
అగి ళా ఫె కి; ఇం ఇఇ ఇ ఖ్యాగ! ఇచి కషఖ్ ఇగ క్షే | 



కిళ్ళి 

ఇగాగ జ్జాఇళా ఆగ ఇ జం ఖైలి ₹ి ఇగ ఇ 
ఇళ ఇగ ఫి ఇగ భళి ఇళ భళా క్షి; సబ సళ ₹7 
ఇగాషర్లాగా ఇ ఇంత కాళ్ల గ ఇల ఇళ ఇ ఇళళి ఇళ? ఇష శీ | ఇ 
గాగ ఇం చ ఇ ఇం ఇంకి! గం ఇఇ ఇళ గ గాం ఇగ 

శే, ఇళ్ల భళా కళళ తగగ బళ క్లే గ ఇగ ఇ ఇగ కళళ శ్లే 
తంబి లు ఇళ క్ర; ఇగ ఖై ఇళ్ళ ఇళ ₹ళలా ఇ 
ఇరా భగాక్లి, గాగ ఫి భా చ ఇ ఇళంగాంఖ బి ఇళ శే! ఇగ 
ఇ క్రంళల! గ లాగాలా ఇగ బి ఇ [ఖా ఫె ఇగ ఇజలి భి ఇషాగాగా! 
౭౪ శి అ్యూ ఇగ ఇల భష ఇ భా ఫి బిసి ఇరగ ఇరా ఇగ 
శి | ఇ ఇ? ఇఫ్ 0 తాం ఇల్లి వగా | ఇభిలాు [౯౪ ఇ గజి ఇరగ 

ఇ౭ం్ర? బగా ఇల్లి కి 1! ఇరగ ఇళ్ల ఇిఇషరి ఇల ఇ జం ఇఇ గాగ 

శి ఇన్తా కాగాగ్ర ఉన ఇల్లి బళ | ఇభాలగి గ ఇళాషా ఇళ ఇళగ! 
కి, ఇళ ఇగ్యగా కా ఫి శాషగ ఫె ఇభ ఇజ్చి ఇ ౪౮౩ 

ఇగ శి! ఇభ లైల ఇర? భాం భళి క్ష్, ఇలు ఇంక్ త్రగళి, 
షచిగాంా ఇఆగిగాం గల గా ళా భగ ఫ ఇష ఇళ్ల భా ఇ 5 
ఇగ క్షి | ఇళ ఇల చా ఇళ ఇ ఇం గాలు లగ! గగ ఇఇ 
గాక | ఇగ భగ ఇ ఇరగ ఇళ్ల ఇగ ఇ ఇంగా గొరిగి? క్ల | ఇం ఫె 
గాం గా గగ ఇ ఇరగ గభళళా భళి క్షి తం ఇగిసఇా ఇళ ఇ 
౯ బలి శీ! ఇ భా ఫి ఇధి ఇ ఇగ ఇ ఇగ ఇళళి ఖగ! 
శి, సా ఇబ ఇళ ఇళ క్యూ ఇ ₹నా్య ఇ లగాల కలా 91౯% 
కణంగా ఫి ఇ భాం ఖగ శే! ఇళ భగ ఫె ఇద్దాం గగ ఇ కి 

ఇల ఇఇళి ఇల్లి ఇగ (ఇ ఫి గా ఇగ ఫి ఇగ ఇళ ఇగ లగ ఇల్ 
ప్రి | ఇంగ ఇ ఇళ భ్ ఇళ ఇట్టి ఇగ | 

ఇగ ఇం ఫి కళగా: ఇషభన్షి! ఇళ ₹[ గ ల్రళఖ ₹₹ 

₹₹[%6 ఇ ఇరా ₹బాగా గి ఇషా అింళగి ౯5 లభి కి | ఇబ లగ ఇ 
ఇళ ఇ ర? శి ట్ల ళగాగ్ తి? ఇగ ఇఇ ఇం క్లే |! ఇ భగ భళి 
ఫె ర ళం ఖగ శే | భగోళళ! ఇ ఇజల ఖాలి ఇొర్షా ఇళ్యాక్షి | 
ఇంగ గి లా ఇంగా ఇయు ఇషెళ్లి ఇ ఇ ఇళ 51 ఇ ఇళ్ల 



గ్ర 

కర 1 ఇట కాం, కళ, ఇగ ₹ ఇ౯ల గల్లి భి షి భళి ఇరగ భర్ష 
ఇషక్లీ! ఇఇ ళ్ళ ఇగా ఇ ఇభ ఇరా ఫా ఇళ ఇళ్ల కళ భల 

శి, చ ళాగ ఖ్ లాగ్ క్ల! క్యా బిల క్ర గ గాం ఇళ భా 
కే గ ఫి ౯ ఇళ ఇరా ఇళ ఇగ క్లే గార్చి లగ! ఇ లగ ఇల్లి | 
ఇజ్ రృగఇఖ జ్రదగ ఇళ్ళ! భగ గ ఇళ్ల ఇళ ఖై గలా? ఇళ శ్షి 
ఇ౭భి గగ ఇట్టి ఇచి గాస్టా (ఇ ఇ|౯ ఇళ ఇం ఇగ ఇళ్ళ క్ల 
గగ్ర | చెళ్ ఫె లాళ్ళి భిం ఇళ ఖగ క్రి ఇం ఖై ఈ ఇ) ఇ గ? 
ఇళ్ల ఇళ్ళ | 

భళంా ఫ్లై ఇగాలా ఇలా ఇళ కాల క్షీ | భళార్రి ఇగాళ లా తగి 

ఖ్ కారక కరగ స ఇల ఇరగ! ఇాగాగా సళ కాళ! లాగి గ 

జ్రగళగ | ణ్ ఇగ గంంళ్షిగార ఇ ఇళళి ఇగాగ ఇగ ఇగిసె 
ఇ [5 ఇగ | ఇగ భ్ ఇగ ఇరగ ఈ గ! కం శి క్షి ఇగం ఇళ 
ఇ ళ్షగాఖ్య్ ఇం ఇష్ భగ క్షి ఇగగా గ గన్య గా ఇరా 311 ఇ 
భక్షి | ఇషా భాగా ఇం జ్ఞద్యా గౌ-క్తాఠ కా ఖగ ఖాసా ఖ్ కళగా 
భై క్షి | 

గ్ అ 

ఖాఇాళంాఇగి ఇళ: |! అన గాం గాలా? క్షి | 

ఇ్యంభ(గాంళగ గ ₹ాళ్లగ ఇళ ఖై ఇల క | 

కళగా గ--ఇన్ర కాన [షంగం ఇళ ఖా గారా | ఇస్తు 
ఇళళి, ఇగ, గలా ఇ₹1, ఇళ ₹ గళం ఇగాఫి ఇరా ఫె ఇళ 

శ్రి, ఇగాఫ గ ఇ ఇగ ఇం గ ఇక్ లా ఇల్లి భగ | 

ఇ ళాఇగ--టళగా? ఇళగాగార్రాళం కాగ (గగ). ఇగాలాగా | 
బాషగా ఇ ఇగ ఇల గగ ఈర: 1! గా గాం ఇగ 
ఇల ఇన్హా?ం ఇ షం భగ భగం కం లాగ్గ ఇ ఇలాగా ఫా 
ఇళ 5 భగ ఇ ఇళ ఇఇ ఫె ఇళ క్ష 



కిల 

ఇగళళళగాగణ ఇలాగ! కాం! ఇళ ళా కానా 
బి! రి కాగా గం. ఇప: 
బళా క ఇ ఇబ, ఇళళి, గొగళ, ఇర గఇరిష ఇ ఇళ భా ఫె 
గాసి | 

ఇళళి ఆాంళి ఇ ఇళ గగషాగ | కఇస్టాాళి ఇషెగోగా! 
ఇం ఖ్రి ఇష || ఇష ఇష ఇబ: కాగా | 1౯ ఫ్య ఇ షెళ్ళా ఇ 

ఇశోఖజ్యగే: ఇనా || ఇరు గా ఇ జల, ఇళళి ఇళా ఇల్, 
ఇగ ఇ ఇస్ర ఇ ఇరా వల్లి? ఇృషచ్తా ఇరిల ఇ ళం భళి! ఫె 
ఇళ ఇగ ఇ? ఇల శ గరం చ ఇళ భాం ఫి ఇలా క్షీ | 

ఇ ళగాాళ్లాంలర్తగం ఇచ్చా ఇ ఇర్గ ఇగ! ఇ ఫె ఇళ ఇఇ 
ఇల ౯: బైల ఇం ఇక్ ఇఇ ఫె ఇజాజ్ గల ఇని ౪/౯ | 

ఇ గఇగా (రాం |! ఇఇ ఇలా? ఇఇాళ ఇల్లి ఖై | 

ఇషా గాగ: ఇకార రాగి! గాల ఖై ఇరగ 
గ ఇఇ భగ, ఇళ ఇలిం శశ | 

ఇఇ [౫(7 | 

ఇషగాఇంంగలా ఆగ ఆషగాగగ: గా ఇళళిల్యా | ఇగ ఇ 
ణా లగ శే! (ఆ ఇ లఖ ఖ ఇ ఇల్లీ భైళ-8.) 

ఇగ ాాబ్రగాా? ఇగ | భళళ్లాళి ఇలాగ క₹0%[ || 
కాళ గ భా ఇల్లి లైటు ఉళస్లాగి ఇళ భళలళల), కళ శి ఇర 1 

ఇాలాల్న కాల! సజ ఇ షష ఇళ భాగ ఇళ యై! 

ఇ | ఇషళ ఇాకాాళనళా? జీ ఇ ఇళ్ళ ఇళ ఇటాలి గా తాగ ఇళ ల్ల 

ఇలా చళ్ల ఇ భి ఇఇ భి ఇళ భి ళ్ళ కళగా ఖతి ళ్ 
ఇళ, భళి, ఇక? ఇళ ఇళ? ఇ ఇఇ ఇళ ఇ ఇగ ఖైళ క్షి | 

ఇంగా ఇళ్ళ | కాళిల్ లిళి | | 

గలా ఇగబైగభళనళ ఇచా ఇట్లిళ్చగం | ఇ 7 క్ల 
ఇగ ఇ ఇగగగగా భర క్ష | 



ప్న! 

ఇళ ఇళళి ం0గంగల్నా ఇష ఆగాళా | ఇళ ఇళ గ 
భాం శి ఇల్యు ఫి ఇగ (1 ఖైళి శీ | 

ల భం భనాం ఇాగి తారా ఇళ్ళ ఇర్ఞగ ఇళ్ల. కళ్ళా 
ఇలా లిగా (గా ఇ7 ఇజ్ ఇళ గై ₹% ఫి గి ఇకా ఇ |) 

ఇకగాగ--ర్లర అగి ఇర చ గరు సళళ కం ఉగార్టాం 
కళగా ొళేళి, గా భీ ఇ భర్తా ఇ్యాగాల్లా | ||| 

ఇలాగా ఇని, చు ఇ ₹/54 ఇ ఫె భగం గ ఇఇళ్రైగా, 
రృళళ్లగ, గళ ఇళళి, ఇక్టగ ఇగ భగ! చ ఇఇ గల ఫి ఇ్లాళ్లి | 

ఇల ఇ--[గగళా ఫె ఇరా ఇభ్గష ఇ ఇగాగి ఇ్య్యగి ఇ 
కగరా ర ఇరు ₹ాళి ఇళ ఇన్ ఇ బాధ అరాళాఖ్ ఇ 
(కళఖ), ఇ, ఇరా భషగాళ స ఇగషగగ భళి శే! ఇ ఇల క్యళ 
న గ తాం ఇభ లక 

న మ 

గాలుల? ₹[ఇాజిగ్నా | [1 ఇరగేషనా లగ: (గంర[౫ షెర్ళి గెళ్లా 
కేరళలో ఇగ | కగ్యాఇళ్ళంళి ఇం | ఇ ఇగ గల్యాగాగ్నా షా 
గళళి | ఇ ఇరా? ఇళ గళ లె: | ప్రభా! గాసి సారళ 
ఇళళి | కాళిగా: ఇగగఖాల ఇళ | రఇ ఇర్యాషి ఇంతా ఇర్యాంి 
క్య్భాలైను 11 ఇల గాగ ఇల్లి భభ ఇగ గాళగా క్లే | ఇఇ ఫి ఇగ 
ఇం చాల ఇంగ భి ఇ కల ఇర భళి శి 1 గారా ఇళ 60 ళా? 
ఇజ్లై ఖ్ ఇ ఇ ఇ ఇళ్ల ఇళ ఇట్టి గంగ? | ఇళ్ల ఇభళి చ? జఇగఇఖి గ ఖై 
ఇ ఇఇ 55 ఖగ! శే ంళ ఇళ ఇళ బైల్ శ్ర, ఇాఖిశి బగా, 
ఇళ! ఇం ల్లి ఇ భజ! ఫి గళ ఇ ఫి ఇళ్ళ రగు ఇగ ఇళ్ళ ఇర 
వ ఇళ ఇగ ఆ|| ఇ ఇం ఇ ఇళ గాలా కి | ఇళయ త కళ? 
ఇఇ ఆగ ఛి భకర లి ఖల 95 ఇల్లీ ఫలి! 

ఇన గాం ళచి బాం ఇళ ఇలాగ ఫి ఇగగా 
గజా చా ఇస్చాం భగ ఇబ ఇఇ వగల ఇ ఇళ్లే! ఇబ రగ 



ళం 

ఇస ఫణ శి ఉళాళ ఇళళి ఇ ఇ చి కషం కళళ 
ణా ఇభ క్షి[ గ గి ళు కళళు ఇగాగగా చి ఇ7 ఇల్లి కి షి ఇ 
గా ఫె కి, ఇసాళా భఇగాళి ఇాగగాళి ఇసం. ైైళాంాగఖి, 
తాగక, ఇ్రైళాంగగళ, ఇళ ఇఇ సెఖ్యార్థి్య ఇ అగ్గి ₹ఇ౫౧ గ 
గా క్షి; కళగా 7 భా కి ₹[5 ఇ క్ల ఇగ కటా ఇ 75 
ఇ | (౧౯ ఇ గ ఇరు ఇఇ ఇళ గగన ఫె భళా కాచి ఇళ 
భా క కర ఫె కి; ఇగ ఇళ వగల. ఇభ బుగగ! 

ఇగాచ ళ్ళ భగ ఇబ ఇళ షర, గబ్బి క్యా లగ ఇ క్షి | ఇారళా ేళఖ 
గొ ఇఇ ఇళ్ల ఇళ ఇళ, ఇగబఖ్ భగ ఇ క్షి | 

ఇర ఖగ [గళళ ఇగ ఇష, ఇబ ఇగ ఇళ బై భి 
ఇంళగా ఇఇ 7౯ భారా ఇ ₹ఇ ఇం! భగ క్ ౪ గాధ ఇర ₹7₹ి, 

షిర్గా ఇళ ఇక ఫె ఇొబ్రిగ ఇళ జ్ఞ భగ కి | ఇరణళా గ ఇళ్ల ఇలాగ 
భగ క గా ఇగ ఇగ ౪4 బగా? ఇ ఇళ ఇల్లి ఇఇ కీ! ఇచి ఇళ 
ఇషా ఇ ఇఇ? ఇర ఇ క్షైంంళగ ఇగం ఇఇ గ బ్రైళ శి, షష ఇల్ 
గ్ర భగ లగా ల భిం ఇబ ఇల లి ఇ గా బ్ ఇళ ఇళ ఇ 
భళి శ్చ ఇకా ఇల్లి లలి ।, ఇ లీ ఇల్లీ ఇగ ఫి అ ఇ? 
ఇగాళి గటిగా?! ఇగాఫి ఇభ ఇళ ఇం లి! క్రి ఇభ ఇ 

ఇభ్లిషగ? ఇల్టి గల? |, ఖా? బగ ఫి ఇళ ఇ 7 ఇ! 

ఇళ కి ర భాగా ఇ లల కి! ఇళ ఫి ఫం లగ ఇళ ఇ 
ఇని, ఇం భాగ ఇబ జ ఇ ఖర ఇళ! ఇంగా ఇగ ఇధి గజి 
గాంఇగా క్షి! ఇ ఇబ భి ఇబ గంగ? కే గా ఇ ఇ ఇాళగా ఇర్టిగ్ ఇగ 
౯౧౫ ఖై! కిచ గకార లి టి ఫి! ఇ 0 ఇళ క్షి | 
ఇఇ ఇ ౧౫ ఇల్లీ బై | ఇళ క ఫి ఇ ఇ ఇర [5 ఇర్గ క్షి 

కస్ట ఇఇ ఇరగ ఇనా ఇగ ఇళ కాళ బళ గళ ఇళ్ళ ఇగ | ఇళ 
ఆంగ భళా లా ఇగ గల్లి ఇ లి ఇ ర్ట్య్యా లైళి క్షి; ఇళ 
కేశ బాణ? గ బైల క్షి ఇష ఆళఖ ఇ ఇష్ ఇ ఇంత ఇల్లి కాళి! | 
(ఇచ్చా ఇర్యాంి ఇషా ఫె షా షర వాజి ఇర్గ ఇగ క్షీ! ఇ 
గార భా ఫి ఇంళాంగాలం ఇ కానా భగ బి, ఇ ఇ సిట్. 
ఇ? ఇళ ఫి శషళ్ళా ఇగ బిబి ఫె ఇళగ. ఇ. క0ంటషగారిలలళ 



పే 

ఇగేఖిగ ఇ ల గగ ఇయం? బగా | అణి 6-ఇ9ు “లాగ 1! ఇ ఫీ 
ఈళి ఇళ ఇళ ఇ, 0 ఇచ గ ఇ ఇళ్ళ బళ! ఇచ ఇళ కొజాళ 
ఇ కాగ ఇభ? ఇ లారా జాగ! ఇంగ గ ఇళళి? అణి కా 

కళింగ గ ఇగ ఇ బరా కళ్ గళ 161% ఇ ఇకార అంళ్ల జైల | ళ్షగ్గా గా 
ఇళ గాలా ఇళ గాంగ భాగ్య ఇ ఇరా గాగ ఇఇ కళ కా (గడా 
ఇల ఇగ ఇ4 భగభగ గం ఇళ బఖర ఇ | ఇాంజగఖభ, గక 
ళా కకష, ఆగారా! ఇచాగఖగా ఇగ కర్ ఇగ గ గాళ్ళ | ఇగాలళా?గ 
ఖగ ఫె ఇళాణాళం ఇగ భర ఇరాగళి గాం శ్రైళ్ ఇళ? ఇ 416 
కె (ఇఇ క్రాళల ఇ లాగా ఇష ఇ ఇకాగక్షి | ఇఇ గగ ఇ ఇ₹ఇషళా 
ఇ ₹౯|౬౯ ఇ₹[ఇధాఇఇ ఇగ ఇఇ ఆాఠ ₹ళ? ఇ! గర ళి ఇర 
ఇ? క్షి ఇఇ ఇగ ఇళ బాగ భగ ఇలాగా ఇ భగెక్షి, ఇ ఇ 

ఇఇ ఇబ గ్ ఇగ ఇల్లి 7 | (ఇళ, ఇలానా, ఇకార, ఉగ్గాగగాఖ 
ఇ క్షి [0 క ఇక్ ఫె ఇళళి! ఇల గ ఖా ఇళ ఇ ఇర్యళళ ఇళళి 
ఇగ ₹ గళ్ళ క్యాళ ఇఇ ఇర్థిగ ఇంగ గొల ఇ | 

ఇ గళ, ఇళ్ళ ఇన్నా? ఇ ఇభ క ల్ల ఇలగి భి బల్బు ఇళ్ల భై! 
సన్దా జగ భి బి5 ఇగాా రభ గాగ ఇ? ఇంకి! భగ భగ 
గౌ ళ్లగా భగ కి! ఇగ భాగ్యా ఖై కి, భగ గళ శి గారా 1117 ₹ 
ఇ|షఖ్ ఇగ ఇళ భర శే | ఇళ్ల గళ్ళ కళ! ₹ జలగ భ్రైిగ ఇ భా 
(ఇళ ఇల్ భర్తా షేఖ్ ఇ ఇ! ఇరు ఇళ ఇల్ ₹ల్లి కి! ఇభ, 
ఇగ్యాఖా గగ ఇ ఇనా?! ఇళ కి భి? ఇఇ ఇ ఖగ క్ల | చ ళా ఇళ 
ఇ ఇఇఇ5 ఇల్లి భైగ భగ ఇగ ఖి గల్గు ఇట్టి భన్, కఫ్ కలాల గ 

ఇగ ఇ గళ భఖ ఇల్యు లైళ క్ష! వాజి గి బై శ్రే ఇగ గగ 

చం భళి కి! కలి ఇళం ఫె భాం? ఇళ్ల భాభ భాగ ఇళళక్షీ | 
ఇగ గారా ఇబ కే | ఉత ఇళ ఇ భళి భళి క్లే! చ ఇరగ ఇగ 
శి తింఖాన్యా ఇళ్లే! ఆగి ఇ ఇబ్రాళి ఇ లి గ ఇసి భళి ఇగ లఖ 

కళళ గలి ఖగ! | లభ ఇ ఇగ ఇళ ఇళళి ఇగ క్షి, కా 
ఇగ ఇగ శి | గ్యాఇర ఫి భి ఇగాఫి ఇళ ఇచి ఇగ 5 
ఇషాఖ్ ఇరగ ఈ ఇళళి! క్ల | ఇళ్ళ ఇంక భాం భగ ఇళంి ఫె ఇఇ 
బృళగర ఇ ఇగ ఇరు భై కాగ ఇళ ఇళ్ళకి, గాభ ఇ ఇళ 



శి 

సలల ఇ ఈ ఇళ అఖిల గల ఇర భి ఇషా ఇ తగ్ సే గా 
కళా ఇట్టి ఇగ ఇగ ఇ [గా ఉిళ ఇరా గ ఇళ్ల ఇరగ ఇనా ఇళ్ల? 
ఇ56! కి! ఇ! ఇరా భా? లగ క్షీ! 2 గళ ఇ ఇ ఇళిలా ఇళ? 
ఇల్లి ఇన్ | ఇళఇ ఇరష ఇ భకి! భగ కాశిచి భళా ఫం 
బలి కే! ఇనా ఫి అకా ఇ భగ తాం! క్లి | ఇలా గె ఇ? కాగా 
₹౭5కే| లర ఫి గ్య ళ ఇబ ఖా ఇం క్లే! ఇళ్ల భాం ఇగ 
ఇంకి! అ గరగ ఇళళి ఇ | కళ! భం క ఇళ ఖగ! 

కి, అ ఇ ఇబ భా ఉ్హాా? భాం ఇల్లి క్రీ, ఇసి ఇళ జ్ఞ ఇ 
ఇంాలతని ఇచి షంగసా ఇ భెగాాఖ!. ఇన్బగళ ఇంళి 161 
శే, ఇళ భా ఇ ఖ్యాళళి ఇళళి ఇట్టి ఇ భా ఇళ్లకి గ ఇఇ 

ఇగ ఖ ఇగ భై ఇళ్ళకి | భా ఇ ఇ బళ ఆభ భం? 
జ్ఞాత ఇ | కఠ ఇక్ ఇస కం ఇళ సొనల క్ల ఖం ఇళ ఇ ఇగాచే 
ఇగ! ళా | ౪ ఇగ ఇగ ఇ కళ కళల గగ జ్ఞళి; ఇభ ఇబ 
ఇఇ ఇగ ఇ ఇ౭ గం! ఇ ఇ గ 4) ఇగ ఇ షార్ సెం ఇఇ 
ఇం ఇళ్ల (1 ఇల ఇ7 ఇఇ ర్ఞాళ్లల్ ఇరగ ఇం ఇబ అల జగ ల | 
గఇబైభ[గ ఇరా ఇళళి ఫె లాగ షా ఇల్ల ( ఇ ఇగ భి ఇళ 
ఇక్యళ క్షి గిం ఇగా ఇ ఇళ్ల బైల ఇ భి కారా భం? క్షి! ఇ ఇగ 
షె బద ఇ ఇ 7 ఇళళి ఇ ఇలా గ ఇగ్భా ఫి ఇర ఇ ఇ ర్రాణ్ళ 
ఇం భ్ ఇని స! ఇఇ బా భి బ్రాల ఇళ ఇభ ళ్ళ. 
ఇనా శబా ఇగాగాద్యూ భ్ 1699, ఇం ఇట ఈళాషస ఇగ ఇ ఇషం, 

ఇచ్చ భాగాాళం ఇ ఇళ్ళ గ. ఇషెలళం కల. 



ే 

కాగాష్ ఇం కలక ఫి ఇగ ఇ ఇల ఇ ఇళగభా ఇ ఇభ క్షీ 
జానా ఇరగ కాళిగా ఇభ భి భం భళి క్లి | భి? ఉదాన ఇళ 
ఇభ ఫి ఇచా, భష కి | కాళిగా ఇళ ఇ ఇళ్గాశ్షి, ఇ 
భి ఇస భాగ ళ్ళ ఇళ్ళ ఇజ్ అం గారా ఇ ఇలా గ ఇం 
శే, ఇగ ఇళ్ల ళా ఇషా ఖ్యో ఇల్లి ఇ ఖైళ క్షి! భగ ఇళ ఇ 
ఇసిజి ఇల్లి ఇగ 1 ₹ళఫి ఇళ్ల ఫా భగం ఇళ ఇక సర్ ఇళ 
జ ఇల జ్ ఇల ఆలఖిగ ఇ ఇ అరి ఇల శాం భశ కలక 
ఇళ్ళు ఇ సర్ కాళ ఇళ భళల్తీ ఇ ఈ ₹5 శైల | ఇఇ ఇ 
సళ్ళకి ఇ ఇ1 ఇరగ కృాగ ఇళ ఇళ్ల ₹ ఇఇ ఇగ గొ జజ [ఫాస్టు ఇ 
గా ఇల్లీ |! ₹ళఇ ఇగ ఫి గఇల్యా?ం ఉకార ఇ ల ఇ. ఇళ ఇ 

ఖ్రాళర! ఇ ₹ |, ఇగఫి కణాల ఇ బి లజ్యాఖ్రష ₹| ఇఇ ఇ ఇ 
రబా ఇజ్షషి ఇ ఇళళి! ఇగ కాద? అన్గగాళ భగ! ₹| ర్చ గరా ₹1 ఇగ్గా 
శై ఫె భాగా ఇ ఇళ ఇల్ల గరగ ళా | ఇగ; ఇాగళి ఇ ఇన ఇగ 
ఇ ఇఇ ఇబ భి చేళి ళా ఇ ఇళ్ళ ఇళ ఇళ? ఇస్ | ఇ 
గా ఆగ ఫి 7 ఫి ఇగ ఇళ ఇ ఇఇ ₹ళశాం? భళి |! గిగా 
ఇిళ్ళఖు ౩15 ₹1భంళాగా గగ ళషగాషలళ్క, ₹[ ఇ ఇళ్ళ, ఇగ్గా, ఇళ 

ఇప ఇం ణా చలి రగా ఖా శి, ఇ ఇళ్ల ఇగ 
ఇఇ ౯105 క్ఞాళ? | 

గా, ఆగ ఇగ ఇభ ఇగ గ ఇగ ఉం ల్ల ఇ ఇళ్ళ 
బ్లా ₹15 ఇరా భగ శే ఇఇ భాగా శ ఇళ క్ష | 



జ్యా 

గాగ అగ? 

ఇఇ ఇళ ఇాగఇలాగగడాంగగ్న |! ఇరగ ఇళ రాలి | 

ఇలాకా కార బరా ఇషా ఇరిళ్లా | ఇళ భగ అలి 
ఇల ఖి బ్యా భట్ (1 

ఇళాగాఇగ[్--కైరళళలాళ్తలి) వాళరగగ: ఇగాణస్టాంగాల అగా; | 
కాం (గళచా ఇగళ్యారా ఇళస్థా కధా భగగాగా!గా | 

న్ అ భగార్యాత్తళళ్తూగ్ గళం ఆళి | ఇరా జల 
ప ఇరగ ఇల్లా ఇగ కృ[గాగాగా | కళల!గగల!. ఇారిం 
ఇ | ఇబ భా కా ఇ బాలి ఇళాఖి భభ శే | గజ భళి శ, 

ఇళ్ళ జిక ఇ ఇఇ భి ఇగ గ బ్ర ల ఇగ ఇళ శ్రఇ గం భై? క్ష 

ఇఇ భం5! గరం? క్లే గఉాన్బా ఇగ బస? ఖగ కి | 

చళగాళ---ళధంగగళగగా తాగ | ఇళ శా ఖగ? క్లే | 

ఇషగ---గ్య్రా?! బళ గారాలు ఇఇళ్ళిగా చాత త్యగం |! ఇఇ భి 
ఇగ, త్రళ, ఇగ ఇరగగ కాగ లగక్సి! ఈశ ఇళ ఇ ఇషా భళి క్షి | 

ఇళళి, గాం ఇళ భగలాకటి ఇళ ఇష్ ఫె ఇగాగా 

భక్షి! 
ఇగంాఇగణగ్ త్రాగ జై ఇ కాం గాకా | క్రసాళ్లాా ఇర 

జ్ ఇగ ఇరిాంళా 1 ఇ శ్చ ఇని భళి క కార్ట్ ఆళి బర్మా 
బళ శే, ఇ ళా ఇ ళా భాగా ఫె ఇగ ఇగ ఖగ క్లే | 

ఇఇ అఖిలం యి లకి! ఇళ ఫెళ రళ్లైఖి. 

భె ఇళ ఇధి అగి ఇ ఇగ ఇత ఇ త-కహగం ఇయ క్షే 
శశి గల క్యా గా సాళ్ల ఇళ ఇగ ఇ ఇ ఇరళలా 
ఇ క్షీ | 

ఇగాభింంగళళ కర రభసా ఇర ఇ భసుళష | ఇఇ కళా 

గాటన గాగళం గ ఇ ఇభ [| భిభాగళగాంగగఖల? 
ఇలగగాగిం ఇన | ఇళళి అగ ఇల ఖై 5 భి ఇళ? ₹ళ 



కళళ 

ఖర ఇ ఖై భి ఇ ఇలా లిటిశే కంక ల శి! ఇళ 
ఖ₹[గ గ లై ఇ శస లా కే! ఇకా గి తగ క్ల! 

ఇ క 

ఇగ్షిళంగళగళ--ఇళగగా: ఇషా ₹[గొర్చ్టగొ నాగారం [కానా (1 అగా 
ఫె ఇఇ ఇళ ఇం ఇగ ఇ ఇల భై క్ష | 

 ఇళాంజాక్రాసి ఇ గంగగాం? గాల ఇగ ఇ ఇరగ ఇభ్రాశాా 
ఇబ, భాం జాగ ఇళ్ళ ఫి ఇ ఇ | 

ఇాణ--రళారఇ ఫె ఇగాగా శ్ర ఇళ | 

ఇంగా ఇలాటి ఇగ్ధాళల్ కర! ఇర్ధాళళి రాళళ ఇ కాగల 
ఇ|షళ[గ | ఇభ్రిలాలళ?. బాలి ఫెళ ఇళ ఇంగా జైలు ఇళ 
లగ్న || ఇరగ ఇరా ఇంగా ఇల్ ఇళ ఇల గ ఇళ చె 
ఇళ్ళ గగళావ్గి ఇళాళ్ల | 

ఇగిఇళ,ఇ--గ గాగ ఫె ఇగ్గాగా ఇగ క్షి | 

ఇలాాాచషాం ఇగ, ఇళ్ళ ఇ ఇఇ ఇరా? | 

గఇషగాగగంా గిగా ₹ళా ఇలా ఇళ బిజి భః (౫ భళి క్షి | 

ఇరా ఇలారా కళా: ఇళ ఇళ: |! ఇల్ ఖ్ క్యా 
ఇగా ఇళ గళ? భగ 1౧౯ లై ఇ ఇళళి | 

గళ ఇచ్చి భిత గళగుం శ్రర జ్ఞ! |! గళ్ళ 
ఇళ బళ్ల ఇ క్రజ్ 76 ఖం శే | 

ఇఇ ఇగగ--గళ, ళం, ఇల్లా ఇొళళ్తా భగ కి! గా గ 
ఇళ గాషాలళ! గా కా లిక శ | ఇళ ళత్తలా ₹6 56 ఇరా గ 

న టు... 

ఇళ ఇళ! క్షి ఇరగగ ఇన్హా ఇసి జై ఇ ఫరా! ఇభ క 

రాగా భగ ₹గళ్యా ఇ ఇని గాల లి ఇ ఇరద అ గాగషాా భై 
ఇఖగ! క్షి | ఇల్లి ఇళలా ఇరా భాగ ఖై ఇ కళ గ ఇరగ ఇభళగా, 
ఇఇ గ గలా ఇళ! ఇగరా? ఇ ఇళ గాలా క్షి 



శ 

ఇక్గాగ--నంరి అాగ[ళ | క్యళళళి | ఇ ఇళ ఇళ్టాాల్లిగం | 

కాళ గ: | లశ్లఫ్రై భళా: | ఇళ ఇఫ్తకాళ్థాషగ్షా? జ్ఞాళగా: ఇగ- 
ఇలైికాల | ఇళ్ల ఇగిళాగా ఇరగ: ఆగ ఇళ: | ట్. 
ఇళ ఇళ్ళ ₹ ఇగ? ఖా: ఇసిజి గాగాఖ్యా | ఇ క్ు | ఇభ 
గాాఫగె ఇకాగ్యా | గాాగాగా: గ్యూగ్యాళ్ల: గాం్చళ: గతాలళళ: ॥॥ కణ 
ఇంగ లలి కి; కాక ఖి భ2 భఖ ఇ ఇళ ఇటీ ౧౯ | 
ఈం ఇగ ఇల్లి ఖై |; ఇ ళా బిళ్ల! ఇఇ ఇ ₹ఖి భి ఇలా 
ఇషా ఇల5! క్షి | ఇట ఇ కళ్, ఇశిళిళ వళళ ఇక్ ఇగా భగ చ 
ఇళ గొల క్లి |, ఇబ గాణ గ ట్రై ఇ ఇభ ఇళ భై ఇ ఇళ ఇ 
ఇగ బై శ్రి ఇగగల్లి ఇం ఇగాక్షి! ఇర ష్ ₹ జై గ భై 

ఇళళా? క్యాషా ఇళ్ల శి బగ భగ ఇళ్ల భాగ్ లై క్షి ఇళ ఇరగ, 
కళల ఇ ₹05ళ భష క్రి బం గ ఇభ ఇచ్ ఇళాగక్షి | ఇబ 
ఇ ₹7 ఇ బగ భం అలి ౧౧ ఇఇ ఇభ గగాగ ల ఇ ఇల్లి ఇగ 

ఇఇ: భారాల, ఇలా ఇాలంంగగా చి బళ లగ! క్రి! ఇరగ! 
గారా బైల క్యా ఇ ఇభ బరా శి! ఇగ ఇ ఇల ఇబ ఇల్లీ 

లగ! | ఇగ భై ఇం శి ఇళ ఇ! కి, ఇఫ్ ఇం గలు ఖై ఇగాళా 

ఇ ఇంగా భగ ఇళ క్షి | 

షా ఇళంా-రా అగా ఇంళగా అగా శి! ఇగ ఇలా 
ఇఇ క్యాళ ఇల ఇ గానా భక్షి, ఇన్చా ఇళ భరాభా రానా ఇచ్చి ఇ 
ఇ ఖగ? ఇళ్ల ఇళ్ళాళ్ ఇళ ఇ ఇళ్ల క్షి, తాళ బాాభల ఇగ గి ఇ 
ఇజ్లై (౮ ఇళ్ల? సై ఇగఖ్! ఇస అగ్గి ఇళ ఇ ఇగ క్షి తాళ ఇ గాగ! 
ఇళ్ల ₹౪ కళళ ₹[గ) ఇ? కి | గాలా? గఖ, ఇళ్షళంతాగళా. రంగళ్ళా 
ఇగ, ఇచా ఇగ ల, ఉక ళా ఇళ ఇలా ఇఫ్ ఇంగ భి కళ 
ఇకా ఫి శ్షి, ఇచా ఫె ఇరా ఫి ఇజం ఇశళ( (ఇ జ్రాళల!కళ్ళభ 
ఇ గళగాంలాతాగా గ. ఇషెాంళాషలం్క, ₹[ ఇ 10, ₹ళగా | 

౧ ఆస భళి గ ళా ఫ ఇళ భా క్షి లగ: ఇ ఇ ఫి ఇెజ్లిస 
గాలం | భగాళ ళం కర రా సంంలట్లా భఖ ఇగ ఇ ఇళ 
ఇరా భి శి ! గళాలు ఇ ఇగ ఇంయళ గ శి ఆసా అణి ఇ 



ఖ్ (౯ భాతర భళి ఇఇ గణా ఇ ఇభ భఖ ఇ ఇగ కా 
ఇర్గ ఆగిళ్లళణిి ఇంటి ఇళళి | ఇచి ఇగ ఇళ్ళిలరా 
శ్రళాఖి 1) ఇగాల ఆగి ఇ ఇగ శ ళల ఇళళి ఇ బళ గరగ! క్షి | 
5% ఇళ జ ఇచ భి అ ఇబ ఇ కళ (౧౭౯ కి | 

చచి ఇబ ఇాగై ఇల కళ ₹[1ఇ ఇ భై ఇ ఇఇ ఇ చర్య భెఖల 
ఇిసిళి ఇ భళి క్షి, ఇంప గాగ ఖా అ ఇగ ఇభ్రణి ఇ. 
ఖా ఈం ఇల్ భా 1 కి | కళ ₹15 ఇల్లి ఇ లా ఇ గలా? 
ఇళ్ల ఖైళా | ఇ భళి క్రి ₹? గాంల్తాయా లి లగా కి! ఇట్ ఇక? 
ఫై ఇఇ ఈల ఇగ భి ఇ రిస? ఇ ఇళ కి! ఇగ ఫి ఇళ ఇస 
ఇంజ ఇలత్ర ఇట్టి ఇబ, ఇంళాగ ఖై ఇ కి, జ్యూ ఇంగా గ 
ఇభ ఇళ్ల భగ! | ఇళ్ల (7 క ₹గా గ ఖై ఇ ఇళళి గ కాక ఇగ 

గజా భై? 5 క్షి, ఇష, ఇంచి! చగాాళ ఇ ఖైైళి భి గ 
గారా ఇభ భి | ఇ ఇగ బె శిలగా ఇ ఇగ బగ క్షి | 
ఇగ ఇ ఇషాంగ: ఇయర్ భం క్ల ఆ భా కి! ఇజం 
ఈగ (₹4) వి | ఇల ఇ ౧౯|| ఇల్లి బ్ర | 

ఇళ ఇగ 

అలి గాలా కాగాకాంా- (కాళ: [ంాాాాణ్యాళ | త్ర గళ్ల 
గారా బాభి భా భళి శి! 



ళల 

ఇలాగ ఇాళ్త గాళళారగళ?. ఇళ ఇర్త్రళభ్రైా[ాట్ట: | 
ఇగళ్త: తీ: ఇకార: కార్యాబ్రళాళి బ్రతి కు | ఇర ఇల ఇల్లి భళా 
ఇగ ఇ? ఇబ ఇల్లి గాంగ గార ఫె ఇం ఇగ ₹ళ6? క్షి ఖగ ఇర్ధగ కక 
ఇగ క్షీ | 

ఇగంబ్రత ఇళ ల్లా గాం ఇళ | ళ్లగా ఇళ? (ఇభ) 
ఇళ క్షీ | 

ఇగ ళళర్రళ ఇళ్ళ భాం గలా గగ: | కాగి 
శ్రగ్య్తాం ఇజ్షిఖంి) ఇ ఇగ | ఇనా ఇ! ఇ గాలి ఇబ ఇ ఇళ? ఇళ్ళ 
కర ఇంగ లగ! శి | ఇరా కళగా ఇరా! కళ ఇ ఖై? ఇ ఇగ 
ఇ(బ్భా్యాగ! చె రాళ గొల క్షి | 

ఇలాగ గళాలు గాగ, ఇళ ఇర క్రైస్ 1% శ్రాళ 
ఇ ఇం? ఇళ గారిలా | ఇళ కళ గాలు 1? క! ఇ ఇ 

ల్లగ ఇచా వన్ || లై కలా ఇం లి క్రి ఇళ ఇబ్లి ఇ ఇగ 
ఖై | గార ఇ ఇ ఇ గాళ్ ఇళ ఇ; శ్రఇ గలి గాంగ! | ఇ గటి 
ఇళ ఇస్తా క్యా షె కఠ ₹1ఇ ఖై? కి | 

కేళళాళ--అగొన్లూ: క్లోలఇా?గ | | భిషాలాో! క్రషె తశ ఛగాళ్యాళ! 
ఇం అగి ఫి ఇళగా క్ల అక కి! ఇళ ఖా ఇఇబ్లి గ! 

ఇ్రళఇఇగళగఖ-- క్ర ఇ లృజ్షగ్షా[్షగగం ఇఇ ఇరాగ ఇాళగ!- 
ఇ95 | ఇగ్ళాఖ!న ఇళ గగ ఆగళల ఇళస్రాగగాలే: || [07 
ఇజ్షగ్సా కళగా ఇగ కళ్ ఖగ? కి | కరిల ఇ ఇరగ ల ఇళ కేలళ? ఇఇ 
ఇల్షర ఫె ఇషా ఇళ లగ శ్లి | ఇర్టాాంగల్రైారనగ | ఇంక ఇళ కళ్ 
ఇ ఇం౭ కైగ స్షి | 

ఇళానా--ఇళగగారగటిా) ఇళ్ళభణు ఇ బి ఇ ఇజ్ కళా ఇలా 
షళ్ళిభ్రైగగళ్ట: క | ఇగగా ఇళళి భళాఇణాలగ? ₹ఇగగళళగు కాకా 
ఇగ ఇధి | ₹ధ్యాగా భగ ఇగ బళ చి ఇ ఇళ జగ ఫి ఇళ ఇ ఇల్లా 
ఇళ), ఇళ్ళఖైగ కళ ఇళ ఇష ఇ క్ల్రాగళలా, భళి ఇళ ఇ సళ 
ఇాసాళా బాలి ఫ్ ఇళ ఇభళళా రణల * ఇళాజ భం శీ | 



షీ 

గాషాల[గార్య-గా! ఇ (ఇ లిగా క్షి | 

ఇగ ఇస్తళ ఇకార. కషగ్రళళలా | ఇ ఇ? క్యా కాగ 
ఇళళి ఇళ ఇఇ బ్రైగా చఇాా ఇం ఫి ఇగాక్లి | 

ఇఇ ఇళ్ళికగాశ్రగకగాాళాం ఇగ గభిళళ: లతల ఇగ ఇళ్దా | 
ఇనా ఇష ఇర, ఇజ్ ఇగ శ కఠ ₹ | ఇల్లీ ఖగ! | 

ఇ[గల---ఇిగా: నగల ఇర్చైళ | ఇల ఇతి బ్రైన్ క్షి | 

రళాగఖాాలాల ఇళ గకాషార ఇ? కాభ్యాతాాం!. ఇషా 
ఇగ ఇగ జభ: భళి ఇటా ఇ: 1 ఇ ఇలాగా భి లి 
గాగ? ఇ గారా. జఇాా కాల? భళా శి | కరం సలా భన్ కి, ఇగా 

ఇలి[ిల ఇళ ఇలా శి ఇ టైం శి |, ఇలా ఇఇ ఇలాగ! 
ఇళ | ఇఇ ఇ ఫె [| ఫి ళం ఫి భాగా ఇ గ ఇ ఇలాగ ఇం 
ఇళ క్షి | 

ఇళాల--రఖఇరళా ఫె ఇగ ల్లి ఇ₹గాక్షి | 

ఇరగ? ఇరా కాంళళగాలళళి బాలా | ₹ఇ ఖి జ్ఞా శి 
ఇరా ఇళ ఇగ 5 లలి క్షి | 

ఇలాగ ఇ ఇరగ భాం లగ క్షి | 

౯ ఇగాఇలాంగా! ఇ ఇ ఇ ఇళ ఇభ ఇం బైన 

క్షి, ఇళ గిగా భా ల్లగ ఇాభాళ్లైా. (జ్యా ఇగ 00% ఇళ 

భా ఇళళి ఇ ఇ) ఇ శ్రళ గ క్షి! ఇం ఫి ఇరా ఇం 
ళళ ఇట్టి లగ | ఇళ్ళ ₹ంళిగా లర? శి కళ లగి శ్వా ఇర భాగా కి | 

గాాళఖిం-ఇర్రల ఇళ్ళ బళా ఇషా బ్యా | ఇలశ ఇగ 
ఖాళ్ల ఇ ర్యా భగ క్షి | 

ఇఇగాగగ-- బళ్ల సగం ఇలళాగా గా ల్లి ఇ ఇల ప ఇర గాల 
భళి కి! ఇఇ? ఫి ఇళ గరిక ఖై క్రి, ఇఇ ఇళ చ ఇల్ల 

₹₹ క! ఇంగాల? 7 ఇ లా ఇ ఇ బళా క్షి! ఇగ ₹₹5 
కళద్ర,., ఈ 



గం 

లె కి! భళి ంళళి బశ కి! ఇచిన గాల క్యూ గాధ ఇళ 

ఇంగా ఇరా కి | మ | 

ఇగ ఇగ--ఇర్ధగా కాస ఇ) కాణన్సా ఇఇ౯ా ఇ క ఇగ 
ఇల! ఇళ ఇళల్లి? భగ! క్రి | ఇళ్ల కళ ఇజాళ గ ల్లి ఇ శజగా గ ఇళ్ళ 
కెళ! గాభ | ఇఫ్ భం గ ఇం తం కాణి ఇంక ఫైన క్ష్ చళ్ళ 

₹౧౪ ళా ఇగ ఫీలైన ఇం గ ఇగ కి! ఇబ తం కరా 
ఇళ్ల ఇళ క్షి, ఇ భఖ ళం భళి ఇబ బా లి ₹ 
క్రెళళగ) ఇ ఇగ లగా క్షి | 

“గా [ైంజ్న! ఖాలి ఇ గిట్టల | ఇరద భల్లా 
కళ్ళి ళ: 1 ఇచాఖాా షాల్టిగ | ఇ ాల్రిగా: | ఇంగా | శా 

ఇళళి ఇళ్ళ గాభ ఇబ్ర్యాగన్నా భళళిగ్నా ఇళ్ళతిఖ్యూ: | ప! గాభ 

లృర్యాషగ్షి గార్యగ్గాళా: | ఇళాకలి అిాగణాని ఇగ్షాఖ్రిళ: 1 ఇళ్తారక్షగ: 
ఇఇ లం: ౧ ఇన్ ఇటా ఇలాగ ఇరగ భగ క్షి! ఇంగ 
ఇ [౯ ఇ ళా ఇళ ఇరా బళా ఖా షాలిని శి ఇఇ ఫి ఇళ 
లైల ఇర ఫి ఇం బై (5 క్రి | ఇరిం ఇ ఇం ఖ్లైన్తె శ్లి, ఇలా, 

ఇ ఇల భ్ | శై కా ఇంగ ఇ ఇళ క్షి! షష శాఖ్ ₹1 
ఇభ గ క్యళ ఇళళి బగ లి ఇళళి (౧౫ ఇళ్ల భి ₹౯ షో ఖై ఇ ఇళ్ల 
ఇళ ఇల ఇ వ్రజ (గ కి ఇళ ఇగ! భళళ్ళాగి్ బైటికి! ఇల్ 
₹ఇ ఇ ఇళ ఖగ ఇ ళం భి ఇ ఇగ ఇ ఇనా బైళి కి, ఇళ 
ఇ సళ ఇచ్చి ఇభ ఇ భాభ ఇరా క్షి! క గా గాభ ఫి 
ఇళగా ఖై? క్షీ | 

షా ఇ₹ళలా-ఆగగా ఇం ఇళళి ఇళ! ఇం గిలా ఇగ 
కై ఇర ఇళ రణ ఇళ ఇల్లి ల అగ ఇ కళా క తం కాగ 
ఇ; భి లిక! కి! ౪ ౭గ్టిఖ ఆ ఇగానారి్ భ్లక్షి, ఇగ ఇగ 
ఇ౯? గా ఇ భిల | ఇ రాజ కస్ బి ఇాాలి ఫ్రా 
ఇాఇర, ఇబ ఇనాం గగ ఇళ ఇల్లీ భంయంాళళ! గాలి ఇభ ఇగ ఇగ! 
శ; కలి బాగం ఇ ఇలా ఇం. (ళ్లగా కాగ 



లలి 

ఇ ఇరా కొళభళ),. ఇృళైళాగాాగాన, ళా సాం ఇళ భళారళు, 
పాళా ఇలా భా ఆం గానా రధం ఇనా ఇగ 

ఇఇ ఇ ఇసి ఇల్ ఫి ఇగాలా ఫి ఇళ క్రైళ్తాకా ఇ? క్ల | ఇ ఇళ 
కర రకా ఫె కి! భా ఇంగ ఫి లాలా కిస ఆ రాన కి 

సగ ఇసాాఇాంగు ఇరగ ఇ ఇళ లి సాగా కి కార్తి త్. 
ఇల్లి బలి | జ త కాగా లలి శి ఇళళ! ₹ణళే నడ ఇ ఇగ 
శశ ఇళ ఇభ భి కి! ఇఇ గ ఇటా కళ్ గ్ ఇ కి | ఇగ 
ఇస్ భగ కి షష, ఇల్ గజ భగ లా బి ఖం ఇర్టచ్ సె భారా లై 
గ ఇగ ఇ క్యా ఇళళి? గళ్ ఇగ ఇల్లి బై | ఇగ? ఇళ (5 
శ భాం ఇఖ్, రల, ఇం ఇ గాగ భళి శి; ఇలా గక! గ 
₹|౯|||6| ఫె ఇర్గ ఇళ గళ ఇళ ఇ ఇళ గిలా క్షి |, భగ ఇ ఇ 
ఇర క్షి భార్య 1లళ ఇియళ ఇలడె ఇగాళలం చ ఇ ఇసగ 
ఇ₹|౯[|| ఇళ కి! ఇల? ఆశా కాలలో | ఇట్ల భ్రైక్సా ఇళ్ల ఇగ భార 
శ; ఇగ అనా ఇ ఆ క ఆక ఖా కి! ఇని కా 
ఇలా ఇల్లి ల |! జళ్ ఇ ఇ ఈగ? ళా కిజగ ఇగ ఇట్టి భళా | 

ఇషా ఇం గి బ్ర ఇళ ౯1౪ ఇరగ ₹౯౯ క్షి | ఇళ గా ₹గగ ₹[ 

ఇళఖ్తగ ఇఇ ఖా లాగి క్షి |, ఇంగా? ఇం ఇగ ఇం ఇగషగి్ [౧|| 
ఇళ్ల గరగ భి కాళ ఇం భగ శ్రి | గాకా ఇభ రాళ, ఇభ, గ్య 
ఖగ లి ఇబ ఇ5 ఇళ భక! ఆల్బా ఇళ్ళ ఇస ఇంగ ఇల్లి 
భర! (ఇఫ్ ₹ళ[ాం ఇల? ఇఇగాాగి గాంధి భి కాాంల ఫఇగా! 
ఇ! ) రగా ఫె భళా శ్ ఇస కళ ఇ ఇలా ఫై క్లి | ఇళ 
ఇచి గాం కి, గా ఇం ఖా శి భం ఈసి ఇగ ళ్ భై క్షి | 
గార గి లా ఇగ శ్రి | ఇర్యా ఫె ఇగ ఇరగ భాభ గిగా గ బై! 
శి ఇళ ఇలు ఫి ఇరా [షా ఇళ ఇట్టి భళి! ఫి ఇటా గ ఇళ 
ఇచి ఇ ౪4 ఇ ఇరా భా భి కి ₹ ఇళ గ గ్ ఇ 

₹ఇ| ఇఇ ఇరళి భళి శి సంస ఇలా ఇసి ఇంగ ఇభ భ్లీ 
ఇగగా షానా ఇగ ఇగ క్షి, ఆగ ఇ చిన్చు ఇ ఇ బిళ్ళా ఇగధాళి ౯ 
గాచి లా గా శి, ఇ భా ఫి ఇషం అలా (1 క్రాళళం- 



రల 

జి, ఇలాగ ₹గాజి గొబర ఇరగ ఇనా గ సింగ 0ంఎకిల్ళిం, ఇగ 

ఇంగా ల్లగళగా ఫె ఇరా | 

ఇగా షి లా ఉళషం ఇ ఇగ? భి | ఇషం, ఇగ ఇలా, భళా 

ర! ఇ గారా ఇతి ళి |, ఇ ఫి ఇరగ భి ఇళళి క్యా 
ఇజ్ ఇ గి ₹ అసె జ్ఞ | ఇస్ ఇసి ఇ కా ఇ భగ గొల్లి 
ఇ ఇ ఇలాగ ఫి ఇళ కా ఇంచి ఇళ్ల? బల్! త ఇల 
ఇల్ల కళ? | ₹ ఇం ఇగ ఇ | 

గ. 
లీ 

ఇఇ! అగ 

అ కళ బాంగఖిలాజాల్పళ ఇళ్లూ: | కాళ్ల 0 భగ క్షి! 

ఇంగా --రంగాళర్తగగా? ఇాళగగం: భళా ఖజ్ఞషె ఇళ | 
గాలా: ఇలా గల! ఇచి భళి | ఇళ ఇలాగా ఇళ్ళ రగ 
తం ణాగి ఇ లజ ౮౯ క్షి | ఇ ఇఇం భళి కి | కళా జల్ ఇగ 
ఇ₹|౯౮, ఇగ ఇళ ఇ గభల తగ గఇ బ్రగ్గ న్షి | 

శఇళగాగా సాంగం గక ఇగ ఇగ ఇ భఖ భాగ 
ఇరా || కాం ఇళళి ఇళ ఇ ఇచట, ఇగ భం ఇజగా బై! 
శి, కాలా గాణ కాగా కగగాంగ | 957 ఇ బ్యా బళ కి | 

ఫా గ్యూకైల గ్యాస్ భళి ఇ భాగం! కాం కాళానాగగ 
ఇలిగా గగ బాగ్యా || ఇబ కాళ్ల భి [9 ఇ ళఇ గాగ ఇ 
షళగ గ ఇం భై ఇ క భళా గా శి భగ కి | 



యీ 

ఇచాఇాలాగఖైతి భై ఇళ ఇళ ఇళాగగ ఇసళక్యాల: అ 
రర | 4 రగ కళ ఈగ ఇషా ఇళ. గరగ 
బృగగ || బాష ఇళ! ఇఇ జ ఇరా ఇళ ఇంజ ఇన్ ఇ, ఇ 
ఇజ్ ఇరగ లగ క్షి! భాం ఇళ ఇక్యాగా ల శి భళి బతికి! చ 
(౭౭ క్యాల ₹ ఖా లలు కి! శారా భగ కి జ్యా ఇం ఇగ క్షి | 

ఇ[్రఇఇగ౯గా--భంగగళాళాత్రలగ!. భ్రైళళగ్నా గాగ కాగ్ 

క్రైల్ఞాన: [7౯ (ఇంళా? ఇ? ఇబభనా గగగాళాణు || ఇఇ 
గ ళా శిఖ భై ఇ శి | గారి ఇ ఇన్ భకళ్ ప్రాకి గాగ 
భా ఇగ? ఇర్ధిక ఇగ కార భగ? | ఇాళగగళాంగం: | కర ఇ 

ఇఇ ఇళ భ్రగ్గాస్షీ | 

ఇగ ఇధాాల కార్యని క్రకారాం ఇళ: | ఇళ్ళ గాగ 
ఇల ఇర ఇగ: 11 శారా కాగళారి ళా భతి కి, ₹% ఇర్ధగ్గ భగ్గెల్లీ | 
ఇల ఇ? కాషాగ్ ఇట్టి ఇల్లా? | తశఖ్లి? భగ క్షి | 

బాభి క్య్చాళకాణంగళ కళ ల్ల గ్యాగంళళి: | కళళ్ళజ ఇల 
భగ త్ ఇ శ్రే జ క? ఇంటి? ఇగ కి | 

ఇచభభగాాంధాగల కాగి ఇన్బాలి ఇగ కాలిగ: ₹1- 

ఇలకక్య ఈ ₹11 (గాళ్యాళ్రాన ఇచ ఇ్యాళం శారా గాసగ కళా 
ఇగ || కటా, ఇభ) భంక్రిళి లగ కి! ఇ ఇళ? షష, క 
ఇ ఇం ఇ లై ఇ ఇఇ కళల ఇళ ఇళళి! భళి? క్షీ | 

ఇఇర౫--ళిషగాాణలా?? కగగళ్ళ ఇగాఇాల్చు (రర ఇగ 
ఇభ కళ: 1! ఇగగా చి ఇ ఇళ శ ఇ భా ఇళళి భళి కి 
ఇరగ ఇాగర్ బ్ర గాలి క్షి | ఇరగ కళ లగ క్షి | 

ఇిఖ-నాగఇళాం ఫె ఇరగ ఇగ క్షి | 

ఇగ ఇంతల భాగ ఇజగ ఇంగగగాళళ? ₹ కర్తల. భళా 
అరరాళన ఇ శా ఇల! శారు ఆరా ఇంగకాళాానాా 
ఇగ ఆగరా ంగాాగాఇళ 1 ఇళ ఇర గా భెల్ క్షి | 
ఇగాగా [గ ఇట్టి బిటి, ఇళ శి బలి క్రి! ఇగ ఇగ ఇగ? 



ళీ 

బా కి! ఇ భార బలి కి, కా భభి భి తిల! ఇల్లీ గలా | 
ఇగ ఇ ఇభ సాగ | 

బంగారి. ాగిభగ[ళ ఫి ఇగగా భి ఇగ్గాక్షి | 

ఇళాా-ఖను ఇ ఇగ ఇళ కాగల. క్రషారార్తి. రాగా? 
బా ఫె భారా కానన్ ఫ్ ఇం గ గ ఇలా ౪ ౪౪ ఇఇ ఇ, 
బ్బ ఇళ! భి భగ గ ఇశ్రా? ₹గగాగర న ఇ ఇ కళా ₹ళి! 
ఇ ౯5 ఇఇ ఇ | భై క్షి | 

ఇభరలా ఆఖంాాాళాళు రాగ ఇ క్రైళ భళి?! ఇ 
ఇక ఆరా ఇక! 

చా ాాానాకాా ఇఇ ఇగ ఇబిగాగఖాంం క్ర: | భఖ ఇళ 
ఇచ్చ ₹| భాగ్యా భళి క్షి | 

ఇాగాగగాభాా వెలగ! కి | కఇ, ఇగ, భరి ఇ శి ళా కాళ 
ఇగ క్ ఇగ ఇల్లి ఇగ | ఇభ గళం ఫె గఇభార శ ఇ ఇగ 

ఇళ ఇద్దరా గి గాల ఇగ క్షి | 

ఇఇ ఇళళి ౯ ఇళ్యళి ఇళ్ల భి ఇ₹[17 ల్లి ఇ ఇ ఫె ఇ 
చ ఇరగ గభాగే ఫి కి! కళ 25 లె కి | ఇ ప తలం ఇఫ్ 

ఇక భక్! [మం ఇ ఇక అగ క్లిగ! కారా ఇ ఇగాగా 
బం క్! ఇ ఇగ ఇట్టి ఇస్ | ఆకా ఇళ? ఖగ పీ! ళా 
ప ప ఖై ఇ 
ఇల్ల, ౯౮౯౯, ₹ఇ ఇళ ఇం ఇ; గొళం5 కి! ఇభ ఇ్యా ఇళ గగ 
ఖం లగ కి! ఇరగ ఇగ ఇరా క్షి | 

ఇరళాలాభన. ళ్ళబైిగ్ ₹ ఇళ్ళ! ఇళ: | [గగ ఇ బార్యా 
లి గి గఇల్స ఇగ, ₹రగ ఇ భగ ఇ ఇగ క్షి | 

ఇ! ఇలలో ల్హ క్రోం తలగ గాంగ ఆన (౯ 
ఇగ భక ఇకలళ గరా ఇగ 1 ల షే ఇఇ ప ళ్లఖి 
₹ గా ఖా ఇళ ఇ ఇ సా శ ఇల్ల ఇ? భ4 [గగ ఆస ఇ? 
ఇద్యా భగ కి | 
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ఇకా గళగు కాంగా. కల ఇళాసు. ఇంళాకో ఇాళ్ళషగ 
గాలం కంగా ఇల్ ఉళాలిం | శాన ఇటలి 
కళగం ధల: భాభా భ్యాటల? ఇగ ని 
ంగగానాం | ఇళళకరా?: | ఇత భై ఇసి భాం | ఇళ్యాశఖళా: | 
ర్హగగగ: జగ్: | ఇళ: ఇళ ఇగ | ఇళ | భంగి, 
కజాళిగా కింళాలగి ఇఇాసా ఇ ₹7 బలా కి | అటల్ ఇల శ భి? 

ఇళ క్షి! ఇర ఇరా భళి కి! కాసు కాస్త ఇచా ఇళాణానీ 
(ఇచింంాల), భళా ఇఇ భభి క్షి! ఇం చ ఇ బాగ 
లి గ 95 ఇరగ ఖగ క్రి గా ఇల5! క్రి ఇగఖగి ఖైళ? క్షి! క్యా 
శాఖాం భగ క్షి! ఇ ఇబ ఇ భగ ఇ ఇళళి లాలి ఇ కాగా 
ఇఇ కి, ఇళళి ఇఇ ళా? లక్షి! ఇలా ఫి ఇగ బాగా 
ఇఇ 1 గణాజ్చ్రళాాలి! కి! కారా? లికి, ఇభ క శా? 
ఇగ క్షి! ఇక ఇరా లగ కి! భగ లాగ్గ ఫి ఇళ కల ఇళ్ళ! 
సి, ఇఇ శ భం ఇల ఇ ఇం ఖగ క్షి | 

వ ఇజం భగ షె ఇం తా ఇలా ఇస క్షి ఇ కళ గా 

షాక్షి, ఇ జ్రఠ ఇర ఇళ ఇస షి గల ఇ ఈ ఇం ఇగ ఇ ₹/[౫) 
ష్క్షి | కరఇం ఫె గాం గా ఇళ అర్య ఇళ ఇసి క్షి | ఇభగాగా గ 
ఇఖళిగా కళ ఆశగ థగగ రాక క్రగ్య్ధార్యా. ఇగాళిగా భగం. బ్లా 
ఇ ఇనా, ఇక్ భం [గం ఇ ఇృెళ్చా కళగా బాగ భాం ఇరా 

ఇళ ళా ఇగట్రగం కంర ఇం, ₹౧౫ క ఇచి ఇషా క్లాగ/, 
ఇ₹షగా క్షు ఇంగ ₹/5, భం ఇళ? గంగారా అన్పగ శ ఇళ, 
ఇరా ఇగ, భా ఇళ, గచ భష ఇ కకేరు బా భి 
ఇగ ఇగ ఇళళి! ఛిభార్ గ తళ గ ఖ్రగగ ఇగళ ళా గ లైెగ ఇాగగ ౯ 
ఖగ ఇళ ఇళ ఉ[లగ, ఇ ఇఇ ₹05 కళ గోగ్ ఫి ఇ 
ఇభ ₹[ఇ ఫి క్లి | గ్యాం ఇ౫ ఇళ ఇగ ఇ ఇళ ఇళ? (10 

ఇగ ఇ కళళ (ఇ రగ్గిల్చఇ ఇ ఇళ, ఇర్జి గ లగ చ క్యా ఇ0 ఆ|| ₹/్షా 
భి ప్లై |, ఇర గల ఇ ఇం ఇళ్ల ఇఇ ఇట ఇన్బా భగ 
ఇఇ ఇ అగా ఇల్లీ కి ఇళ? గా [౧౯ ఇ ఇగ ఇభ క్షి! ఇగ కళ 
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కరా శక్యో కేల! కాం భణ ఇ బ్యా ఖో ఆ్యూ ఇ క్షి ఇళ 
నా. 

కాఇ్యిళా ఇల! 

షా ఇగగఇాంగగా ఇ ఇళ ఇగ అగి రగ ఇ ఇ ్యాగా 
ఇగ ఇ ఇఇ ఇళ గ ౯7 ఇంగ భళి కి చి గగ ళ్ళి ఇళ క్షి | 
న్య ఇబ? కశ ఇంగ! శ్రి |! ఇగ ₹[1[ళ ఇ ఇచిగా గాగ. జ్ఞాత? ఇల 
కళా బగ ఇ ఇ ఇళ ఫి ఇర ట్ల ఇభ ఇగ! చి గాలం ఖగ క్షి! ఇఇ? 
ఫై రంగా ఫెళ ఫెఖాంా (౪ ఖం! కి, ఇ గాగ ఇ ఇ ఇలా ఇఇ 
ఇఖ₹ క్రిాల్తాతి ఇరా ఇగ చలి శ్ర గఇగాశాాంగళి  ₹౪. 
ఇఅాజా?్ర ఇర్చంాద్యా ఇజాభిళి: ఇగ్రగ్ ఇర 1 ఇాగషాకరాల 
భాగ్యాల గాటు ఇ కా | ఇంగా ఇ [ఇ భరాధాలిగ 
ఇ ళాక్షగేర్య్5 ఇగ: || ఇ ఇగ ఇగ! భి బాల ఇష్ ఇం ఇ! 
ఇగ అగా భళా కి ఇళ 0 ఇ ఇగ ఇం శ ఇగ? (ఇఫ్ ఇాషాష 
ఇ రాం భజ ౧) ఇగ లలి కళల ఇళ లగ ఇ ఇగ ఇగ 

ఇబ ఇగ ళ్ళి భ్లైి ఇఇగాక్షి |, ఇనాం ఇగ లఖి గా భ్రగా ఇళ ఇగ [7 
చ గరా బా ఇష గ ఇళ భగ, ఇళ ఫి ఇ ఇరగ ఇం భగ, 

ఇళళి భగ చ లభి ఇళ్ళకి ఆగ ఇచి గం ఫైళ్ళ భగ 
₹౯ఫి భగ కి | ఇ కిరాగగి లె కి! ఇఇ ఇరా కైల్ ఇ ₹115 ఇళ 
క్రి, 00 ఫి ఖా భి గిరాకి ఫి ఇల ఫి ఇస షర ఇస ఇఇ 
ఇభ శాలు ఇళ్ళ ఇన్హళ్స్ ఇగ ఇళ ఇల ఇగ అగ్గి గ ఇ ఇి భై 

వ నవా రం రం అ లలి గలా 
ఇన్యాగా లగ కి! కళ ఇళ శారా ఇగ ఇరా ఇగ ఇళ్ల ఇగ 

అాఫ భాషల కాశార్య ల కూలికి; ళా ఇ 
గ ణా ఇ కంగా హా క్యా! ఇటా | ఇస్ణ, 
స ఇరగ? ఇర ॥ భశ తె అగా ఇ గాంశాం గరా ఇ 
ఇరా ఇళ? ఇగ ఇ ఇ గి భ్ అగ ఇ గం ఇగ గగ ఇ 
' బ్యా ఇబ ఇగ | ఇ ఇం ఇళ ఇ శి ఇళ్చి ఫి ళ్ళిళ్యా ఇ 
ఇం భా ఇంగ కి! ఇలాగా చ లగి ఇగ ఇ ఇళ భైిళ ఇగ 
ఇ! ఇల్లి గాగ కాం భన కాగ లి కి! ఇ ఇళ్ళ ౭? క్యా ౮% 
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గళ ఇ గా కళ కంర ఆగాలా గాణ? కళా భల 
క్లిగ? శళాణాసి ఇగ గాంగ ఇ గా ౫ లలి కి | గా భాగ? 
ఇ వభ ₹౯ గ ఖై ఇ ఇ ల్లగ భారం ళల చ ఇళగ 
ఇ భళి కి! గ్య కళ శ్రా ఇ భి ఇ శం, కారి ఉఇభగి 
ఇన్నా చ [భాగ గాంళశ్లే! ఇసి బా భగాళ్ బై ఇ ఇర, 
ఇళ, ఇ భా ఇఇ గలా గా క్లి |, ఇళ్ల బారా ఇళళి? ల్లి 
గ ఇ గా ఇాగాగ్యాళఖి (ఇగా్య ఇభా ఇ ళా భై ఇళ క్షి | (ఇగ 
గరళం భగ ఇబ భనగా? క్షి! ఇ ఇం ఇ ఆగ ఇభళళ్షా 
ఇళ ఇరగ బళా ఇ ఇఇగా గ ఇరా కి ఇం ఇగ ఇళ 
ఆ గాం: ఖగ కి | ఇఖ్రి పంల భగ కి, ఇ ఇట్లా (భాగా 

ఇళ భళి కి! గా గాణ జాగా భ్ ఫి ఇఇ జం ఇషా 
జ ఇ. ఇగ ఇల ఇ క్రాళల ఇ భఇగా గ ఇభ ఇ ఇలా క్షి | ఇల్లి 

₹రా భా ఇగ ఇగ కళళ శ జెల్ (| క. భళంగిగంళి | ఇళ్ల 
భాం ఇ భారి ౧ శకి షి ఇర ఇంటి శి ఇగక్షి | ఇ 
ఇ భాత్తాళ, ఇల? ఫి కి | ౫ ఇగ ఇఇ ఇఇఇ ఇ క్షి | 

ఇఇ ఇంగ ఇ ఇ గిం ఇరగ ఇస ఇ ఇం భగ బైల క్లి, ఇ 
ఇరగ ఇగాక్షి భం ఇబ ళ ఇగ ఫి గా; బగగని్ ఇ భై ఇభ క్షి 

ఇల్ల ఇఇ ఫె భాం? ఆ? ఖ్ కాళి భళి | శ్రా భాజే 
ఇగ గగ లాశంగిఇగళ ఇభ ఇలళళ్ళి చిల్ల ళ్ళ ఈ ఇగ: ఇజం. ఇ 
ఇెంకళ అగా బాణ (ఇను 14-60, ఇకక ఈళంరళ్యం) 



ఉలి 

గాగ భక ఇళ్ళ భాచి ఇసి ఇ సిటి ఇగ ఇ 
ఖం గ్య భళీ, ఇషా భళా శి కనక ఇ ౯ ఇ; ఇగ ఇ 
ఇళా క్షి ౪5: ఇళ ఇజం ఖా భళళ గా | ఇసి గళ భళా ఓ 
భా ఇ గా గాలి ఇళ ఇగ గ ల్లి ఇబ గగ? ల! టి! అభా 
₹ఇ లికి! రా ఫి గా ఇళ్ల భా భాం క్షి! ఇల్లి ఇఫ్ ఇగ 
(ఇంగా అళిం గణా), గళ ఇం ఇళ్ళ బగ గ్గ ఇ 
ఇగ భభి భరగి ఇళ క్షి గిం ఇ ఇళ ఇభణి ళ్ళి భషెక్లి 

ఇల! ఇ శాల గ ఇళ్ల ఖా ల్లి ఇ ఇళ్ల కశ భలం లాగా 
ఇఇ వజ్లార ₹ ఇ భళా ₹ళ5/ క్రి! ఇబ క ఇగ గి భి త కా 
గ ఖింలిి 75 లి ఎ గి ఇళ ఇభ ఇ కి | ఇ ఆగ ఫె 
గాం శి గళ్ భా ఖగ కి ఇళ ఇగ్యాణగ? ఇభ లైల కి! ఇ భా 
ఖా ఈల ఇారిఇ ఇగ కళా ఇషా ఇళ ఇళ్యాళ్లగ ఇ ఇరా ఇళ 
కి, చా ఇగ ఇసి? ఇస గా ఇ ఇళళి ఇళ ఖాలి! కొరి ₹గళ 
తె క్షి | తాగి ఇం ఇగ కళా భాం? ఇళ? క్ర | చ గొల్లం ఇసి గొల్ల 

₹౭ జ్యా ఇగగాగి ఇబ క్లి, ఇ గా గ ఇం + 
ఇ గగ కళా గఖ గ గ్ల ఇగభ? ఆసా గాళ్లు గాలా గళ 
గళ ఇళ భై క్రి! ఇబ ఇళ గరా గణం ఇ తిర ఇ ఇగ 
కి, ఇం ఇ గా భళి కి! ఇగ సళ హరి ఇ ఇట్లా ఇల్లి 
ఇళ | ఇళ్ళ ఇ గళ ఇ భం ఇళ ఉలి లా కి! ఇలా 
గాంగ ఫి ఇ గా ఇగ ఇరు ఇబ ఇభ ఇఇ ఇంకి! గి 
ఇన్ల ఇగ? ఇళ ఇరా గంగా శి ఇగ ఇ ఇగ | అగా ఇసి 
ఇరగ ల్లీ ఇఇ ఇళా భాగ ఇాంన్గాాాం ఇళ ఇ భ్రైళి క్షి! ఇగ; 

ఇగ శి ఇ భి ళాణాా? కి, గ ఇగ భగగాలి్ భ్రన్ క్షి! ₹5 

ఇ|౯ ౯ గాణ క్షి తం ళగస్ం లి ఇఇ భం ఇగ ఇ ళా 
ఇగెక్షి | ఇ లశ ఇషా గ ఇరగ ఇల్ ఇం ఇఇ ్లి| ఇ ఇగ భళి 0 
ఇగ భరి ఇల్ ఇళ భష ఇగభర్ ఇగ ఇభ క్షి | 



(ళ్ళ 

ఈంఇ! అగా 

ఇరా గార్ ఇ ఇ ఇాళ్ళగగగాగాగా ఇచళట్టక్ | ఇ్య్ళా 
ఇరగ భర క్షి; ఇ కాగా లగ కి! ఇకా శ వంగా” ఖగ కి | 
ఇభ ఇ ఇళ క్షి 

ఇష ఇంళిగ్న ఇళ్ళినగాణ ఇషాన్ | ఇళగా ఇభ్యాల్ ఇ 
ఇగిగాష?? ఖగ క్షి | 

బళా! ఇళ--ఇ₹ ఇగ ఫె ఇగ ఇఇ క్షి, ఇ ఆ లగ ప్రాశన?! 
శ ఇగ ఇళ5 క్షి | ఇభ గిఖని ఇల్లి ఇం ఇగ? | 

శలగాగలాగ గ్తాళాగాంం కషాళళాంగగాం భగాగా ఇభళళ్యాగనా 
ఇగ రంల | ఇగ ఇళ్ళలి ఇ ఇభ ఇరళలా, ఇనా భాగా 
గళ ఇళళాగా భగ క్షి | ఇజ్ ఇ భళి క్షి | 

ఇలాగా వళళ కంగన: కరర ఇల్ ఇళ ఇం | షె 
ఇాళర ఇం ఇభాళ్తగాాళి కళా || ఇగ్భాఖ, కళ ఇకఇ ల శ్రాథ 
ఇంప ఛాచగగా! ₹6 ఇ సళళ ఇళ బళ భగ! క్షి | 

ఇషాభాగిన్త్యా తిని ఇగ బళా ఇషాంత గ కిలా 

ఇసి |! గ్తాాభాణ్తాా భి భగన్తా ఇ కాాళ్లోగాం క్రగఖళ: 
కాళ || ఇళ్ల గరా ఇళ ఇ ఇళ బ్యథై గ చర్యా ఇషషాగ? ఇఇ క్షి 
భా్యా ళా జాగ భి ఇస కి! కార ఇళ బగా లి కి! ఆ 

ఇ ఇర త్రష్ (౧౮౯ క్షి గఇ ఇళ? ₹172₹ బర ఇళళి కళ్ళ ఇళ్ల 
ఇ ₹గ గల్లి ఇ కళ గాగ ఇళ క్ల ల క్షి | 

ఇలంటి ఇఇ ఇషాన్ జ ఇంగా ఇ ఇ₹5గ[గగాళళ్ళి 
భిం్రషాగం కళ! ఇ|ర్రన్ కళళ రాళ ఇళ ఇంగ ఇషళ్ళ ఇగ్యాళాం 1 
ఇఇ ₹% భల కి! ఇగ ఇ బ్రిజ్ ఫె కి! ఇరంళు ఇగ ఇ ఇల్లా 
ఇఇ గ ఇళ్ళకి భై! క్షే | 

ఇబ్షళళాంగభ-?ాల దాగరగ[ాషాంళ్ళ గషభ: ఇళ్ళు! 
ఇగ! ఇళ: ఇం కళ: గారాగ భతి: కాాణుళాి) బ్లగ్య్ధాగి ॥ 



ళం 

ఇసక ఇళ భా కి! ఇబ ళం లకి | ఇల్ ఇళ ఇళ ఇ 
లర కి, ఇగ బలాల భి గా ఇరా? క్షి! కిల * సాగ్ 
ఇళళి రశ ఇంయగళ శ ఇళ ర్త భగ క్షి | 

ఇాభిగాఇంంగాత ఇస ఇ్య్యాట్ట్రల్ ఇళ భల్లలా: | అలలా: 
రంగ: కళగా ఇన్ || భ్యాళఇల్లి వి; ఇషా ఇఇ 
ఇగ కాం గారి ఇ? ఇళ? క్యళ ఇగఖాలా ఇ ఖగ క్షీ | 

ఇళ ఇంగా ఇ: అగ శృాభాగ ఇళాగ్న ట్ర || ఇరగ గాగ! 
ఇ ఇళ? శిలా తాం ఇగ భార?! ఇళ ఇళగగ్న ఖగ క్షి | 

ఇషఇ--భాచాంాబగ్ ఫి ఇగ ఇగ్గాలీ | 

ఇరాంాళని ఇభ ఇరగ ఇగ ఇళ్ల | ఇ₹05 గ గళ 
ఇలాగా ల గ ఇళ్ళ ఇళాఖగలా ఇళళి! ఇళ ఇర ఇ ఇళ భాం ఇ₹ళ5 
శి, ఇర గిద్తాాాణ: భణ గాం ఇ[గకాళ | ఇరా ఇలు ఇ 
ఇర్పంలా ఇంటా? జ్యాగల ఇ || ఇం ఇళ ఫి ఇగ ఇ (౧౪, 
ఇగగ ఇళ? ఇర ఇ ఇ భర క్షి | 

గాలా గషళగాాు బగాన్ అభ గగ అగ ఇ: || ఇగ్భాఖ, 
ఇగ గా భాగా అకాల ౫ ఖగ క్రి | 

ఇగ ఇగ ఇరాాక్షాగాంణాం ఫె ఇగ ఇల్లి | 

ఇల ఆల కగాగళ్టళ, కళ్ళా ఇ? ఇళ రాష కాగి 
కాం ఫె ఇగ ఇళ్ళ ఇళ ఇగ? భారా! [ర్ట ఇళాం్యా ఫె గాలి గ బళా 
ఇ ఇ భల రల లగ ఇ ఇళ గాం ఫె ఇళళి | 

ఇళళి గ ఇం ఇగ ఇ ఇల? ఇరగాగా, ఇగ ఇ 1101 
ఖా ఇకా ఇరు భర ౯10 ఇరా ణా ఇరా? ఇళ క క్లాజ్ ఇ5 ఇగ! 
ఇబ || లిక? క్షి | 
(ఇ₹ాళంంాంాార్తాంగాభాం ఇంధార్తాగాళ్ ఇ ఇరా | ఇిఖిఇళ ఇళ 

ర్త భగ? క్షి | 
భఇగాగాగ-- కాళ్ళలో క ఇారాజళా, స్తం ఇగాళ్ళి ఇగషాగా ఇరగ, 

ఇభ ఇఇ? బ్ఞాళ ఇ ఇషగాం ఖగ? క్షి | 



గగ 

ఇఇ ఇకా? ఫి ఇ ఫా గిరి గ ఇకా భిలి కి | ఇల 
గలా శ లై భె ఇం, ఇలా) బస? ఇగిళా భక్షి | 
గణా? గచ భఖ ఈగ భి శాల ఫి శా ఖై కి; ఇం ఇగ 
ఇళ గ ఇఇ ఇ ఖర క్రి భాగా, గర శ ఇ? ఇసక ఇ ఇ 

ఇగక్షి! ఇ ఫి గిఖం ౮3 ఇల్లి బ్రైన్ | ఇఇ ఇలాగా ఇబ భి ళం భి 
గొ జంగా ఇ ఇళ బైఇ క్షి, ఇళ ఇలా భి భ5 ఇజం భళి కి | 

ఇగ? గొళ: ఇచఇగాళ్ం భ్య్చాళైగ? కాళ | ఇారాధగళ 
ఇనాఖ[₹ఇ/[క్యాగ ఆ౯ళ్లళగ్గ | ఇక ఇంతగ ఇల కంల | ఇగా 
కాలాల: | ఇషళగి జ్రలరాా: | గాళాం ళ్లాం | తగా 9% భళి 
కి, ఇళ ఇరా ఇ ఇగాణ్ బై క్రి ఇళ్ళని ఇ గా భాగా? కి | కారగ్గ 
బళ శి! ఇం ఇ ఇళ ఇల | ఖల క్రి ఇం, ఇశి ఇగ 110% ఇగ శి | 
గళ్ల ఇగళ ₹గబ్చి ఫె ఇరా ఆళి భి ₹గగ ఇళఇ! ళం గల్లి ఇ ళ్లార 
ఇం ఇష లగ! కి! ఇ ఇ ఇం రా భగ కి, ఇబ గ్య? ఇ ఇల 

శ భి ఇళ్రాం రా భగ కి, కా ఇబ్రళి ఇళ ల్లి ఇ ఇళ భా కి! 

షి గజాల అగా గ ఇఇాళు భాగభాం భార్, శశ 
ఇరధాం భగాగగ భల ₹ాాాాం కగానాగళ, ఇస, భాగాల, ఇళ, 
చం గాంరభాగల్టి భిఇగళి ఇగ షా ఇ ఇళ ఇష భి ఇగ ఫి 
కి; ఇచషళ, ఇచాాం ఇజ్రళళ తాగనా, రళాంఇు ఇళ్ళా ఇలా ఇగ 
షై ఇళాఖగ్భాఖరం బజ్ ఇఇ శరా ₹గ౧| లంగ ఫె ఇళ ఇర్యాగగాలచి కళళ 
ఇ ఫి క్ల, ఇళళి ఫె ఇబ ఇం ఇ ఇ0 లగి ర ఇ ఇ షర 
ఇం ఇ ఇళ కారు ఇ? క్షి | ఇజ్రైళగగగళ గ గా ళ్లబ్ ఇళ ఇల 
ఇళళి ఇళ షార్ లగా ఫె క్రి, ఇచా గ గాగ ఇ క్రిక్ ఇఇ ఇళ 
ఇళ్ల ఇళ్ల రభ ₹గ్గాఖ! క్షి కజగం ఇ ఇధాఇళాభల్ గళ ₹7 
ఇగగాాంల ఇఇ క్షి! ఇరా కాగా ఇళ? గగ ఇచ్చి ఇ₹7 
సళ్ళా ఇ ఇళ ఇగ ఇగ ఇ? క్షి | 

చె ఇగాషళాళర గగ ఫె 7 ఫి ఇళ ఇ ఇగ ఇం (౧౫ ల్లీ 
[, జా ఇగ ఇగ భి చిలి ఇల్లి ఇ ఇరగ ఇళ ఇగ 



ఖగ 

వి, గళ జభ బళ కి ఇచి భర స్యా బటి! ౪ ఇ 
ఇ లభగారి గాగ కెసి ఇళ ఇళ ఇల్లి ₹౯ | గళం ఇభ శ 
ఇభిగ క్షి | కం ఫి ఇభిం ఫి బాం ఆ ఇ క్ర భజ! 

భా ఇదం ఫి ఇగభాభ ఇ ఇగాభంరానా గగ సెళ్ళళంరి లత 
అగా లెగ్ (ఇభిన ఉంటరు, సక 1? | అగాాక్యాషళ క ఇగ | 

(ఇం షె ఇళ ఫి ఇల గ ఇళ? స ౯|| క్లిా--భను ష్ ఫి ఇల 
ఇరా ఇ ఇళ్ళను ఇగ ఫి ఇనా ఇ బై కి | ఉగ ఇగ భారా 
ఇలాచి ఇగ ఇ ఇ కాన్ భా ఇగ ఇంగా క్షి, ఇరగ ఇగ ఫి 
ఇ ఇగ ఇ; గాగ ఇళ గాలా క్షి) ఇభ ఇ లగ్చిళ ఇర్టగ 
ఇగా గరా! | 0 ఇ ఇసి ఇసి ఇం అ స ఇ? 
ఇగ ₹ (౧౪ ఇబ భాం! ఇరగ ఇ ర్ట ఇస్ గరా ఇగ గధ? 
ఇ ఇలాగ ఇలు ఇళ గ భగ కాగా ఖు | సృర్యు గు ఫెం-6-%షిగషెం | 
ఇర ఇ|౫ గ ఇఇిళ కళా గోళ గ భై ఇ ఇళ్ళాంగ! ఇగ భగ క్షి త 
ఇళ ఫె ఇ ఇంగ ఇంగ ఇళ్ళ క్షి, భభ కాం క భగ క్షి | 
గన్యా కక ఇష కి | ఇబ ఇ ఇం కా శా? భళి ఇల కార 
ఇల ఖ్ 7% ఇ ౯౮|| క్రి సాగ ఇరగ భఖ ఖై కి, అగ్గి ఇ గా 
ఫా గల భ్ శ ₹514 ఇంట్రా 7 లగ ఇ ఇంచి ఇగ? కి | గలా 
ఇగభ గ సాకి ఇళ రగ క56 ఇఖ్ఞి ఇల ఇల్లి శి | కఠ గగగంర గాగ 
ఇళళి సెం ఇళ ఫి ఇళళి ఇం ఉలి ఖైసెకి! ఇగ ఇగ 
ఇం ఇ ఇగ గఇఇార్షిోఖల్టి ఇళ? ఇగ; ళా ఇఇ భగ క్షి। 
ఇంనళ భళి 7 గగాస్గా ఇల్ ఇఇ బళ కి! ఇచి ఇంగ 

ఇభ లలి కి; భం ఫె ళం ఇ గగ ఇ బక్షి! ఇగ 



ఇక 

ఇగ ఇ ₹౯౯ ఈ భైెభం గా చా బిగి క్రి, ఇర ఇ కాం భార 
లగా ఇలిళ భి తభ? ఇ ఖ్లిక్షి, ఇస్షి భగ ఇం ఇస్ ఫె ఇరా 
ఇషా భరణ ఇలా ఇగ క్షి భం గంగిలై ఇగ క 
ఇళ్ల ఇ గంగి? క్షి | 

ఇరగ అగా 

ఇఇ గళ బాగభంాలాగి కం ఇగ కి | 

ఇంగ గగభార లిం! ఇళ కరం 111; | 
అరక: ఇాగాగ: భభ ఇరా క || ఆ|| ఇ గ్యా ఇఇ క్షి | 
లి క్రరళరి, కళ్ ఇళ, గగ ఇ ఇళ లి! క్షి | 

కళగా ఇ---లగిరాా[ళగని ఆం ఇగగాగ ళ్లగ్యా | అగ్గి 
ఫా ౪0 ఇంగ ఇరా ఇళ61 శ | బస్ ఖగ కి | 

ఇరా ఇళి భారా. భళా భాగా! కాసాని 
ఇగ? ఇదిగాక? |! ఇల ఇ ఇలా బళ క్షి, ఇఇ గాలా ఇ ఇగ 
గెళాా ఇరా? క్షి, ఆఫ గగ ఈ ఇ ఇగ లె క్షి | 

ఇాంరాలాంాలగి భి గా బళ ఇరగ ఇళ ఇల్ లగ క్షి | 

ఇగ. బృగ్యా్రైాగిన భళాణంిరాష బచగగారా్యా త ఇగ ఇగ 
ఇగ | గారా తగల ఇచా. ఇాగగాగగల. కాగ? 
ఇలాగా ।॥ ఇళ్ల భాం భళి గగ ఇ ఇళళి క్యా ఇభ ₹[(ష ల్లి గ 

ఇగ ఖ బారా బైర కి | ఇబ ఇధి గా ఇళళ ఆగి సలి ఇ ఇల్లి 
ల్ లలి కి భం ఇళ ఇం ఇగాగ గూ కం భం బలా భగ క్షి! 

ఇళళి ఇస ఇగంలి చతల) బరళాంాగ్న | కారని, 
ఇళ్ళ ఇళళి లగ! కి! ఇల్ భ్ బాల్య భళి క్షి | 

ఇభగాళంంళ్లగ్తా? ఇగాగగ ₹గారాణంోు భర్య | భఇాళ 
ఇఇాభా గొట్ట ఇనాం 1 ఆ ఫి లగి బరి గళ్ళు ఇలా 
భాగ ఇ శిఖా లాగషాల ఇళ? బార్లా ఖగ క్షి | 



నీ 

ల న మ. 
ఇరంగాాక్యా తాగాక ఇర లగాంన ఇచెగ్ |; గాం ఇళ శి 
ఇభ ఇళ భై ఇభళిం బైళి క్షి! ఇచిన భళి ఇళ కి; ఇ₹రళ 

ళల! ఇర క్రి! ఆగి రగ ఫి ఇగ షె ఇళ్ళ ఖల ళ్ళి ఇల్లి జ్ఞళ! గ [గ 
ఇళ కి, గణాాగాగా బళఖి | 9 ఇ ఇష ఖనన భళి ల్లీ | 

ఇగాలాగ[ బా: ఇరగ ఇభ ర్యా గ? ఇభగా 
ఇలిళ్ | ఇ ఇ కాలిం ఆగాన గంళ్ గా ఇగ ఇగ || 
త్త గ గరా ఇళ ఇ ఇధాగా ఇళ ఇభ్యా[ిలణానక్షగా లర |! ఇందాక! 
భా భభాగర ఇళ ఇ గాగ? భై ఇగ ॥ లగ ఇ బార్యా లై 
క్షి, ఇ ఇళ ళం ఫి ళా బిఇ క్షి! ఇ 50 భా! కి! ఇ ఇళ! ఇ 

(గం ఇగ బ్రాళంళ ఇళ్ళ కా ఖాళి ఇగాగ ఉగ ఇ ఇగ క్షి | 
ఇళ ఇఇ ఇ ల్చళ గలి గాగ వగా షి ఇభ ఇల్లి గాగ క్ల 

ఆగ శి ఇగ ఖగ 51 క్రి! ఇళ్యాగ ఫె ఇళ ఇష ఇరా శ బై 

లగ కై 
ఆషిక ఇఇళగ గాబా? ఇగాగంాాళ్లు జస | ఇంగ [5 

భగ? శి | చెసి భారి, ఇళ్ళాగ ఇ ఇళ్ళ? లర కి | 

ఇఇరాణాచిచాగంలిగ? 1 గా ఇాంల అగి గారాగగనాళ? 
కాళ ఇ గాన్న? 20౯ ఇభ ఇ ఇర? ఇణ. | కగ్యాచల్లాగాగం 
ఇగ ఇగ: ఇరగ ఇగ ఇ || లగ ఇభ ఇల్లి భల | ఇఇ గారా 
ఇ కారా? ఇ భగ? ఇళ క్షి ఇఇ! ఇస ఇ భగ ఇళ ఇల ఇం క్షి 
ఇళళా? భరి ఇ ఇ బిగి క్షి! ఇఇ ఇళ్ళ ఇ ఇళ్ళ ఇంగ లలి క్షి 

ఇగిఇగాగ-ంబ్ర న ఇళ భంగ ఇళ అగ ఇగాగళి. ఇచ 
ఇళారర్దాగ ఇ ఇగగస్షం 1 ఇళ ఇళ ఇరా క ఇళగోగాళాఖ! 
ఇగ ఇగ ఇకార: 1 ఖా చచ చ భ్యా ఫె ఇర ఇగ భగ 
శై, ఆగ ఇ గ్యాలా కి! జా గ ఇగ 5కి! కా ఇ భగ! 
క్షి, ఇం ఇళ్ల ఇలా ఇళ రాగి గి ౬౧౯౯ శభ్లి ఇం? | 

ఇరాషఇార్టా--రగిజ్యళ ఫె ఇరగ ల్లీ ఇగ క్షి | 



ష్! 

భల ఇలారా భి ఇారిగఖి ఇం ఖగ క్ల! ఇళ్ల కారాల 
ఇ ళా లై ఇలాగ ఇచను భభి, బాటన బాగా లగ ఇరా 
ఇళ్ల ఖర! | ౭ ఇళ బళ చి ళా? భష కి! ఇస్ ఇరా కళా గగ 

ఇర్ధర ₹ైగ1 కి | ఇరగ భగ క్షీ | 

ఇ[ఇలాళిగ: ళా ఇరగాణలి ఇగ బళగగాగ! గరగ ₹ | 
ఇం కర్ లగి లలి కి! ఇరగ ఇళ ఖైలి క్షి 

భళధాళళని్ ఇరగ అగా ఇ? ఇళ లా కళ్లి ఇటీ ఇల్లి శ్లి | 

ఇణణాణ--గిళాళళా కష్? |! (ఉభాభాంాఖగ భళ్ళు క్ల? 
కలల! ఇ|గొర్తాళరి ఇ 1) ఇళ్ల గర ఇలాగా బ్రగి అ ఇలా, కా 

జల ళా ఇ కింకా ఇ? ఖ్ బైల క్రిం తాళం ఇల్లీ భగ | 

(₹ంాాగళ--ఇంగగగ్గి ఇ ₹షాగాళ ఇ గగ: ! షం గె 
ఇళ ల ఇ? ఇృర్యా భై? క్షి | 

ఇగణగాలగి ఇ సిగ ఇగ [5 ఇంకి! ఇని ఇగ 
ఇగ! శి | కళ ఇళ ఇభ ఖై | ఆగి ఇ షల్ళా ఇగ క్షి | 

ఇలా ఇగా-లగి ఇల ఇగ భి ఇ భాగ్యా లి క్షి | 

ఇగ ఇళ ఇం? ల్లి గాగ? | అగా ఇ 5కి ఇళ భగ 
ఇళ ఖై క్లి! ఆగ ఫి గం కళళ ఇ ఇళ్ళ ఇ్లిం ఇర ఇళ్ళకి | 

ఇగాఇ చ ఇళ్ళ భి ఇక్ కళళ భి త్య) ఇళ బై కి! ఇ₹ళళగి 
షె భా ఇట గంగా |! అలి ఇభ ఇ₹6 ౧౪౪) క్షి | ఇక్టి ఇ౪ ఇఖ్ ₹| గిగా 
ఇఇ శి భళా ఇల ఇ? ఇగ ఇరగ భి రభ! లక్షి! ఇర్ధగ 
ఇళ ఇష ఇ ఫ్ ఇళళి ఇగ ఇరా! ఇగ క్షి! ఇళళి భగ గా 
ఇగ ఖగ శ బళా లం కి! ఆం ఇళళి ఇల ల్లగ క్షీ | 

ఇఖగాంాలక ర కాళ ఇగ ఇళ ఇభాళ్లోగ: |! భ్ళ్యాగ 
ఇిషాగా | ఇలాగా భ: గషగళాళ: |! అాాంళ్య్ణా: ఇళాగగ్గాం ఆభ | 
ఇబచాఇార్యానగ ఇంళగగాల కంల ఇగ! ఇాళ్ళాఇఖన | ఇభ ఇం 
(ాజాాఖు | ఇలానాలాళాంళగాళాళ | ఇఇ ఇ ఇజ్థభళశిగగ: | 
భగొళొ...4 



ఇళ్ళ 

ఇర 1 భాబి ఖభ గాగ ఇ ఇగాకైళి భాగ ఇళ ఇరగ గ 
ఇళళి ఇ భారిగా భళి భయ శి ఇబ్చిళాం శ ల్లిఖి ఇల్ 

ఖో ళ్ళర్యాలిక క్షి! ఇబ్చిళ్యగ బ్ర ళైర లగ ఇగ ఇ బ్యా ఇల్లి బళ 
గా 5 ఇ? ఇల్లి ఇభ! గా ఇ ఇ? 6కి, ఇలిం కళళ! 
ఇగ కి! కొరళటి ఇ? ఇన్నా భి కి | ఇర 71 ఇ₹గఇగ ఫి (౮ 

ఇల ఇ ఈ ఇగ లిం గగ! ఇ శళా ఇం క్షి! ఇభ ఫె ఇగ 
ఇఇ? గస జర ఇ ఖై ఇ ఇగిల్టా ఇగ! క్షి, ఇలా ఖగ గారాల 
అగి ళ్ళ ఇగ్యాళా ఇంగా క్షి, ఇళ్లాబ్లిచళిగ లి భె తం భా! 
ఇ బ్ళర్యా ఖైళి క్షి | ఇశ్లభలి ఇగ క్షి | 

ఇ ఇంగ భంగ గె ఇఇ 7 ఇ ఇ బ్యగ్ ఇ క్షి 
లగ్గి ఇ వరా గళాగా, ఆ|| ఇ ఇషా క్ల ఇ ఇన్నా భగ 

కగు 7 లగ, క్యా బర ఇరా వారంగా ఇధి శా. కళ్ళ 
ఇ ఇడా ఇగ ఇళ ఖ్యాళా ఇళ్ల, ఇఇ ఇనా కాళ్ళా ఇల్, 
ఇల, కరా గళ! 117 ఇళ్ల ఇ₹గిగాగి ఇగ కి! ఇ గో! గ బ్య 
ఇఇ గొళల్యా క్షి | 

గెల ఇసాఇాగగ గగ ఇ గాలి క [5 ఇ ళల ఇ, ౪ ఇ 
ఇఇ ఇట్ల ఇళ్ల ఇళ? ఇాగ్గా ఇ కళ్యా? బైర కి ఉన్తా పళ ఇం శ ఇ₹ 

ఇ ంళా? ఇల్లి భి | 16ష ళ్ళ శ ఇం ఇ ఇళ ఇళ బళ గార 11౯ 
బళా కి లింగా ఫె ఇల ఇ భల ఇ ఇళ ఇళ క్షీ! ఇళ ఇగ 
ఇ ఇర ఖాలి లలి శి ఆకా్యూ కాణాన్లా తం భగ ఇ ఇంగ ₹సాాళి 
ఇళ కి, షం, ఇభ్రి టాం, గాం కళ కా లా ఇ కాగ? 

ఇళ క్షి, ఇళ ఇ ర్త గ ఇబ గా ల్లి ఇ ఇల్ల ఇధి ఇగ ₹0 ఇగ 
ఇనా ఖగ! క్రి, ఇలా ఇ క్ర గల్లి ఇ గాభ ఫె ఇభ ఇబ లై ఇళ 
రా 9 ఫలి కి! ఇళ ల ఇళ్ళ శి 75 నై కిం ఇగ గాంగ? 
శి, ఇ గాక ఫి ఇఇ ఇ జ బై కి! భరి లి ఇల గల్లి 
లఖ ఇళ కళళ ఇళ ఇళ గ ఇఇ షెజైగ ఇం క్రి | గం ఇఇ ఇల 
ఇళ ఇ భి ఇగ ఇల్లి ఇళ! ఇ గా ఇ జిగాం! ఇ కి | 



(€ం 

ఇ ఫ్ ఇ ఫి బాగా, గి ఇరా ఇక ఆగ ఇలా? 
ఇరా నగా? ఇఇ | భాగా ఇనా ఇళ ఇఖం తా వాసా? ఇల్లా 
ఇగారి అభ ఫి [సం ఇంతి! గాలం? ఇ క్ర గం 
ఇళ ఇళ భా ఫి [కాల ఇ నాం, గరా ఇళ్ల? | ఇభ భాగ 
గ భగ లా ఇంగ ఆగరా! ఈ ఫె ఇగ ఫి ₹ళైన 
అం గ కళా భళా | ఇభ భంగాగా గగ ష0ళగిలఇష శ 
క్థా ఇళ గాభ ఇయషళ గాలా ఇం ఇట్ ఫళషషు ఇగ ఇభానా 
ఇంఎకెం, సక 3--ఇెం | 

ఇఇ! ఇల ఆ|౯ భంగ | ఇ) కఠ భిల్ల భి | ఇగ 55 
ఇల్లి |! ఇగ ఇగ! ఇ ళా | 

కళ అగా గగ క0ళలఇన ఇచ భిగ్యళా? గా ఇలఘక 
కళళ గ ళగ ఉంసెం, ఇగాలాా ఇళళి ఇ) సషక అషె-ెం | 

చె ఇఇ ఇళ కధగా క్షి, భార ఇగ ఇకా కి! భగ 5 ఇళ 
శి, భళా ఖం గా భై ఇధి కి, ఇం ఇ భి! ఆ్యా 



లో 

గి చక ఇగ, అస్ కార్య గ ఇలా కాసి ఇళ ఇగ? శే ఇళ అగా 
ఇ ళల ఇాసిచ్చి |, ఇ భాం ఇఇ ఫె ఇరా చ ఇ ఇళ శి ఇళ ఇం ఫె 
ఇెన్లా ఇ భళా ₹గగ్రిక్షి | ౪: ఇబ ఫి ఇరగ ఇ 5 గా | భగ? 
జిల ఇ కి | ఇళ ఇం లం ఇలా ఇ) బధా చి ఇగ 
కై | ఇల! ₹₹0 ఇర? ఇళ? ఇళి ఇక? కి | 

భళా ఇగలాగా గాగ ఇషం-గలకం, ఆగ గారి, కళై 1 

(ఆ ఇగ) ఇళ! ఇ గలి భగ | 

భా ఇరా ఇప్ప గాం ఇగ? ఇళ గి ఇ ఇగ ఇ ₹1 

ఇ కళల గ ఇం భై గ! ఇబ లి ఇగ ౯1౯ ఇరా ఫి ఇం ఇగ 
ఇగ బైక్, ఇగ (ఇఇ ఇరగ ఇల ఇట కి! (ఇ [గా 

షె ఇజ్ ఇ [6 ఇ ఇళ రణ [షం ఇణ!? కాగి |) ఇ ఇ₹7 ఫి 
ఇలను ఇధి ఇరగాగ? ఫి ఇగ షె ఇగ భాగా భై క్రి, ఇ ఖల 

కఇెరళళి ఇగ లగ శి | ఇబ ల ₹౯ గలి ఇ ఇళఖం ఫె ఇగ ఇర 

ఇసక, ఇళ క [ఇష శ భె ఇళ భల గాం కళ్ ఇగ 
ఇబ ఇర? ప! ఇక (౫ ఇరగ ఇగ లగి కి, ఆగరా ఇగ గాగ! ల్లి | 
(ఇ4 ఇగ షి గళ ఇం భగ ష్ కళ లాగ ఇ ఇ భాషపై ఇళ 
ఆభ ఇళ గా షె ఇబ ఇళ [051కి 0) ఇళ్ళ ఫె ఇష గళ 
ఇఇ ఇ ర్యా ఇళళి భి భళి కి, ఇల్ ఇ ఇక్ ఇగ భష కి ఇ? 

గఇం్రం ఇల్లీ ల | ఇరగ షె ఇ? ఖై ఇ శగార ఇ కైషంగాషి ఇగ 
ఇరగ! ఇ ఇగిగర్గ క ఇరా ఇ ఇభ ౯ క్షి | ఇతి గా. ఇగ 
ఇభ ఇర కిక? రా చగ ఇ గా శి, గ ₹7% భక్షి | 



ళ్ళి 

ఇఖిలో! ఖ్ భళి ఇళళి షి భల ఇఇ ఇల ఇధిలష్ ఇకా ఇభ 
గా క్షి! ఇగ: బ్ర 75 షి ఇరా భై ఇ ఇ ఇఆనిల్ ఖి ఇరగ? 
ఇళ్ల ఇగ | షా, ఆగాలి లం గలం కళల || భఖ ఫా 
గాళ్ళ ఇళ్ల భా జాం క్షి! రా ఇళ ఇభ లి కాచాలి ఫి ఇ 
గాలి గ శి భి ఇళ ఇగ ఇగ ఫె (౪ ఇగ ఇం ఇ ఇ్లాగళ 
ఇగ ఇ | ఇళ ఇన ఇళళి గాలా? క్రి | ఇళ భగం ఇళ ఇగ షె 

ఇ₹1గా ఇరా ఇనా భా ఫి ఇగగా చె ఇగల భి ఇ ఇళ ఫంగల్ శి బాగ! 
ఇళ లా ఇక! షా గటి ఇళ క్యాష్ భిభం ఇగళం ఇ కి | 

ఇళ బగ షె గభం లిగ! భి ఇళ ప్రి ఇలా? ఇల్లి ఖగ | 
ట్రై 

ఇష రగ 

ఇఇ ఇగ బంగళా గాషగగంాత్త? భళా? | క ఇగ ల్లగ 
శై ఇళ ఇఇ ఇళ ఇల్లి బై | 

ఇలభాలా్చాలి ఇగగాన ఇరగ* | ఇగ ఇళ ₹60ఇఇ ఖై క్షి 

ఇభ బా గలా? ప్రకరం భళా భగ్ ఇ | గాణ 
గరా ఇషా కరగ గాలగాగరం 1 శారా ఇస్యళి, కరిళ 
2౭౮౪ ఇ భగ కలగని, కృఇగ | 

షిళగాళ-- గంట ఇగళగ్నా గాక ఇల్లి ఇలాగ క్ర ఇగ; | 
ఇగళ ఇ భగ క్రి ఇళ గ్గ గ కాళ లగ! కి | 

ఇషంసాలు ఇఇ ఇర్యాభలి ఇల్లి: ఇ[ఇళ్లగగళ[ారగగా? ఇ | 
కృంల[015| ఇ[్షాగషళ క! ఇళ! గాభఖగాగ గా (| ఇళ ఇళ శి, 

ఇరళి ఫె ఇగ ఇళ శ ఇళళి! ఇలా వొల్య బళ క్షి! ఇ ఇ ఇం 
లగ కి | ఇళగ5 భళి క్షి | 

ఇష ఇళ్ళ ఇ ₹17ళ్రైాగగ్య 1 అగరు ఈ ాష్యాగం ఇ 

గఇాాళన్ష ఇ ఇాాళగ్య 3 ఇ₹/55/గ్గ అ కాగాక: 11 1 గగళగగ్న 
ఇం బగలగాగ 11 కాాభాగణరు 19 ఇంగ్లాంగ్యా ఇన బళ్ళు: 

అగగ్యాంాణి 1 ఇళ్ళ తం ఇనాం ష్ ఇ గలి ఇ ఇ ఇళ్ళ 



శ్రర 

జ్ఞ కళార శి గ్ల్యా భగ! కాం చాప ఇ ఇల ఇ ఇని ఇ కక: 
ఖాలి భై, 1 ఖాసి భి కళళ, ఈ భ్యాలళ ఇళళి ఇ ఇజం గారా 
వె 6 ఆశళ! ఫి లగా ని లబ గ గారా ని ఇజం గాగ 10 
ఇం ఇభ గ ఇగ ఇళ! 1 ఇర ఫి ఇజం | 

ఇ[్రళళగంళల-కిభల అఇభిళ్త ఆదా ఉల! భఇఖళ 
ఇళ 1 ఇచిరాలా భాగాన ఇ గాళ్ ళాల షరి ళాగ్నార్య (| 
ఇఇ ఇల ఇల్లీ బిళ్ళ కళా భర! క్షి| ఖా ఫి ఇ ఖై క్రి, కై ఇగ 
ఖ్ ఖ్ కాగా భళి కి! ఇర భా భళి కి! కాగ ఇ గా ఇరగ 
క్షి, పాస్తా జాభళా | ఇఇ ఇ ఇ ఇగ ఇగ క్షి | 

ఇగగిగాభంం భంగ ఇస జ్ఞ! గ్య: ఇళళి: | కాగా; 
ఇరా గట్టగ ల ఇ || భా ఖగ క్షి, ఇగ, ఇళ ఇగ 
[గా గరా లగ ఇళ గాగ లర క్షి | 

ఇభఇాళషారళ 750: కళా గాళళగా బ్రషాలి ఇగ 
ఖా ళా (ఇభ ₹౯) ల క్షి ఇ ఫి ఇగ గణా ఇల్లీ ఇళ ఇంగ? | 
ఇ గార ఇగ గా ఇళ ఇరగ క గాభ? భగ కి | 

ఇగఇలాంరిం ఇష గా కళ ఇరా భళి 6 ఇలు ఇగ ఇషా 
ఇృర్రలం 1! కాన్ ఇగ ఇరగ గగ ఇగ) ఇఇ బృళ్యాగి క్లగాగి శే గణా; || 
ఇల కళ భగ! కి! ఇఇ చల్లిఖిగ | ఇగ భళా ఇ్యాషా ఇగాగా 
బశ శ్లి |! ఇరగ క₹7 ఇరా ₹0 కళ ఇం లస ఇల్లి బ్ర | ఇనా 
ఇ 5 క్షి | 

బషాభగాలాత్తగర్గాంయిం్య: (6% శ్రా ఇగ: | ఖా గారాల 
ఇ గళగా ఇలాగ ఇళ గా భం కి | 

ఇర ఇ ఇలాగా గ ఇళ ఇగ ఇ 7 శేఖ గళ్ళ ఇల్లీ 

ఇళ్ల! క్షే | 
ఇళ కళగం తన భష ఇంగా గగ భా 

ఇల్ గన్ధాలాం | ఇగాభాభాారళ: ఇళళి ఇ ఇళ ఇంగా బృర్యా. 
కొఖి కగ 1|| ఇగాళాళ ఇగజి ఇగ కార భగ క్షి! ఇళ ఇళ ఇస 



ర్రీళ్ళ 

భఖ (శశ షి) ఇరా భళి కి, ఇభ భా ఖాషా్ భిఇ్ ఇగ్గాషి 
శిఖ కిస ఇగ గరా బళ క్షి | 

ఇ[గాంరాఇళ ₹₹/ గాభారగ్భాఇ? 5 ఇళ్ల అభ 5 
థ్రళ౭ళోశ | ఇళ గగ ఇంగా ఇగ భి గటైగాచాలి ర్యా 
ఇళ జం భళి కి | ఇల ఫె ఇళ్ల శి ఇళ) ఇ ల భళి కి | త్ర 
ఇలా గళ్ల శైళ! | ఇంగ ₹ భగ ళ్షి | 

ఇాగగాంణా-ంక్యగాంంగాల ఇ ఇళర: బళ గాస్. ఇలా 
బ్గ్యద: |! ఇఇ? గా ఇ ఇల్లా ఇళ్తాంగా కళల ఇగ క్లైన్ ఇళగగం 11 
ఇం 027 ఇాగాగ ఖై ఇ ఇరా కళ ఇల్ల ఇ కఠ క ఇభ ఇల్లి 

లగ ళా ఇ శర ఇరా? ఇగక్లి! ఇగ ఇస ఇళ్ళ ఇ 
ఇగ[౯ఇ వ్ర [7౫ లగే క్షి | 

ఇఇ15౯ లాం శశ ఇగ శి | సారా ఇగ కి! ఇస ఇలా? 

ఇకక, గ లిం ఇఇ! ఇ ఇం బ్రైగెక్షి, ఇషా ఇ! ఇళ్ళ భగ క్షి | 
షా? ఇగ! క్షి | 

ఇళాాల్లా గాభిగా గారా ₹గ0ళ! శ భారా ఇక, ₹ళిఖి, 
కళళ ని అగిర్రాగ ఇ ఇం ఇష ఇరగ, భి, కళ ఇళ 
ఇగ? ఇగ శ భాగా సారా ఇ ఇగ భ్యాళి ఇాసిర ఇగ ఇళ్ల 
జాషగ్గా భగ క్షి | 

ాళాాంభంాంాన ఇళ ఇగ ఇర్యాభలగ: జ్రళం: | సళ్ళ షె ఇళ 

గ్ళర్యా భళి క్రి| 
ఇభాంగ--ఇన చళరా? భగ క్షి అశ కళ 17 లగ కి | 

ఇలా భి! శి! తాం కలి? ఖగ? కి! భల ఫె ఇళ్లాం గి ఇగ! 

అరా శి | ఇళ షా గ ఇ బై ఇ ఆ|| ₹ ఇగ కీ | 

_ ఇల ఇభ [ఇ ౪౮1% ఇల్లి బై! | గ భళి ఇగ 

ఇక్యగ భగ ఖై ఇ ఇరాక్ సత్యాల కి! ఇ ఇ ఇఫ్? భగ 

ఇరా ఇంటి ఇభ శర | ఇళ్ళ భి ఇళ శ వృళ్యి బగా శ్రి | ఇళ ఇకా 

ఇషా బ్రతి ఇగ షా ఇం [౧ భగ గాలి ఇ ఇ గ ఇలాగ 



'్రిళీ 

ఇళ ఇ్యా లగా షా లి ఇ ఇం అగా గి ఇళ్ళ భర కై! జిల షి 
ఇళ్ల ఇం ల్లి ఇ క్యా ఇఇ గొల క్షి | 

అఖాగాంగాాలళ | ఇల: | గళ | ఇ౭ళ్రాంచా: |! గా 
ర్తళాగ్న | ఇగళష్యల[కరాాం | ఇ్చుళళ్షికా: | ఇరా భాగ్య గలా: | క్యా 
ఇళ్ల చాచి | భళష్ళం | గాగ లం | ఇతని క్యా ఇగ 
ఇగభగ రా: బ్లాశ్రార్య [ళల ఇ | ఇషా ఇళళి లాగ్యా: కళ్ ఫి 
ల ఇలా క్యా ౯౯ ఇ ఇలు బాట్రాం లెళ్ళి రజ ఇశి ఖై ₹16- 
కలా ఇళ లా ఆళిళళ, ఇళళి రచి గళ్యాచి ఇగళా ఫి ఇళాక్ష్ | ఇల్లి 
ఇళళి ₹ బాగ లర సరగ ఇరిం భళి భష ఇళ ఇంగ ఇగ 
ఇల కి; ఇభ ఇగ ఇళ? ఇగ సళళ ఇ ఇం లై ఇ 
ఇళళి ఇ; లె భగ క్రి ఇ బరజ్రాజ్ల గి ఇరగ [౯ లైళి కి | ఇగ 
ఇగ ఇ [గ ఇంఇగ భై ఇర్గ! ఇసి గాళ్ళ క్షి | 

ఇష అఇాగళ ఆ|| ఫె ఇళ ఇళ ఇాాణభర షా ఇ్య్యాగా ఇష్ట కి. 
గాథ ఇళళి ఇ ఇళ క్షి | ₹ ఇద్యా ఇళ క ₹నా్య ఫి కి ఉషా 
ఫె రళా లగి ₹[౯ ఫె క్షి | ఇం గ ఇం ఇభ శి బరా ఇ ఇగ గగ 
శై ఈష ఆ;| ఇ [46 ఇల లి! | ఇళ్ళ ఫి గాగ గ బగ (1 
ఇం భా గాగ గగ క్షి | 

షం ఇరగ గళ్ళ గళ క₹1 ₹[ ఇ భైఖ ఇంప ఇగ ఈ 
ఇ గిభరి ఇగ ఇం ఫి ఇగ ఇ ఇాల్లగా భై ఇ కి | గాభ ఫి ఇఇ 
ఇస్టం ఇల ఖం! కి టిం అగి కలి భళి క్షి, ఇబ ఇర ల్ల 

ఇగ క్షి; ఇళఖి ₹గళి ఫె ఇళ బృళ్షి 16 ఇగ కి! ఇక్ భాగలి గా 
ఇబ ఇరగ ఇ ఇ ఇళ ఇళళి? క్షి, ఇభ ఇబ గరాణాగ శ భజ 
ఖ్ ఇార్లాళగా ఇ భా అగా ల ఇ [ఇ ఇళ ఇళ? ఖగ | షష 
ఇాంగాణాగా ₹గ[గర1గ ఇల్లీ క్షి | ఇళ్ల గ? 95 ₹| షా ఇ ఇ ఇగ 
ఇరగ ఇగ భగ! కి! ఇ 75 గ ఇళ జగ్ ఇళ ఇనా షా ఇగ 
ఇరగ లలి క్రి ₹% భం ఇర? షె ఇగ ఫైల్ ప్రి ఇభిళి షి గళ్తాళ ఇల్లీ 

బళ ఆలా షా ఇం ఫి ఇల ఇరన్ ఇబ క్షి! ఇ అగా ఇల ఇ 

ఇగాణగ? క్లి ₹5: ఇబ రి ఇళ శి! ఇ 15 ఇ ఇ భాం భైళ? 



త్రీ 

ఓ, ఆగ గ ఫి ఇళ చి ళా భళా కి; ఇల వెలి షా ఇం ఇ 
ఇనా ఇలెళల లైల శ్రి [జ్య అగ్వాత ఇ[షఖ్ ఇళ ఇళ్ల గాగ? |! ఇ 
లగ షె ఇభళల ఇళ్చక [025 శెషి ఇల ళ్ళి ఇళ ఇల్లీ ఇస్ | ఇ భకక 
ఇ రాళ ఇళళి షం షె ఇళ ఇభ ఇరగ ఇగ భి ఇళ భభ క్షి; ఇళ 
ఇళ ఇచ్చి గ ఇగ ఫె ఇ వగా భా భజ ఇకక 
ఇళ్ళ, ళ్ ఇం ఇఇ ఇళ ఖ్రైెఇ కి, ఇ ఇళ్ళ 5 లాగ లైళ! 
క్షి, ఇిల్యు ఫె ఇళ ఇం ఇల్లి భై! | ఇస్ ఇళ, ఇర్చి గా భగ భాగా 

శి లగ ఇగ ౮! షి ఇగ ఇ ఇల ఖై ఇ బై ఇ ₹ఇ౯ క్లారా 
ఇళ కిచ గాబ్చి ఇస లగ ల ఇ భాగా భక్షి! ఇాగ్యా 

ఇఇ! ఇళ్ల ఇళ లగా ఇల్లి క్షి, రి ఇళ, ఇగా ఫి ళాషాక గి ఇళ ఇ ఇ 
శ్ర ఇజ్ర ఇల గలరా క్షి! ఇంగా ఇ ఇం లగ్గి ₹| షా ల్లి ఇ భక ఈ 

ఇ గి భై లగా ఇ ₹జ్యఖగ! గగ భళి క్షి | 

జె! ఆ|| 

అగఇ----ఇగంళజ!గ్న | 114 ఇ శి | 

ఇళ ఇళాంఇగళేఇఖ[గళగ్నా |! ఇఇ లిగా కి | 

ఇంగ ఇబ్రనలభగ్ కళా ₹ళాషధార ఇషపషళగాళలణ | ఇగ 
రగా గల్యాగగి ల)! కన | బళ! ఇ ఇ ఇల్లి ఇగ? 
ఇగ ఇఇ! ఇఇ ఇగ క్రి | కృధి, కగేభ్టిగు ఇరగ ₹11 గాక్టి ఇఇ 

థా? క్షే 
కారంగా లా భరళాగళ్ ఇ ఇగ (గా! | కగళజి ఇగళ్ ఇళ్ళ 

ఇ₹| ఇగ గ ఇ₹5 భళి శి | 

చేళగాగాచ్య్యారి | గాాంళగ్షగ: అక: సాాలాగా | (౧౪ 
ఇ ₹1గ౮౯ బైక్ క్షి | భగగ గాగ క్షి | 

ఇళళి ఆగ [ఇర ఇబ్యళళి భం | కాటి ఇగ 
గొల కాళ్ళళ ₹| 1 ఇబ ఖిశ ఖగ ఇ ఇళ ఫి ఇగ వగా ష్ ₹[1% 
ఇగ కి! ౫౫ ఖగ కి! 
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అాచాాఇ---ఇభగాఇగంల భ్తాంనారి ఇాాళరలి: గాగ: 
ఇళకిళ | ఇజ్ధాాార్లాగ ఇలా జ్ఞశల గభళాా్య్తాాఖి! భాగాల?- 
చాాఇగం 11 ఇరగ గి ఇక ఇళ ఇ గరం ₹7-0శ ఇ! ఫి బై శ్రి 
ఇష భాగాన గాగ బళ, ఇషళ్ళగా భళి క్షి | ఇల 3 ఇల్లి భై | 
భ₹ఇళగ ఇళ్ళ గాగగ్గారాగి లర! కి | 

ఇం ళగాస్యంి బ్రగగగ్యాన: ఇల గ్ ఇ ఇరా || 
గం ఇర ఇ భగ లా ఇళళి గారా కగేల్లిగ భగ కి | 

ఇరా ళాటి సంాలాగిళ! 1 బ్రభలా: కళళ: ₹6 ఇల్లుగా; 
ఇష ఇరగ ఇగ: కాంత్ | ఇళ్ళ ఇను ₹/ఇ ఇఇాప్రాగి ఇఇ 
రంగ ఇగ5: (1 ఇ ఇళ ఇగ ఇ (5! భళి క్షి! ఇని. బారా 
ఇల్ ఇళళ్ట్రగా ఇఇ ఇ ఆకార శి బర కం కాం ఇ ఇరగ 
శ్రళ క్షి | 

ఇగ్షిల కాగాక గళ--[గగళషాన ఇగగ: ఇళళి గస ఇంగా ఆగ్? :| 
భా ఇ ళా జా? ఇారాగ కాళిగా: భగాల్టాగు ఇల! || భి ఇ5 
ఖ్ అగ ఇఇ ఖర క్షి | గానా, కాళి? తం ఇలా ఖగ! కి | ₹0౭1- 

ఇంగా రాళ ఇల్టార సలం ఇ ఇ ఇళ? భక్షి | 

ఇగగగాళాకగణల ఇరగ? బధర భగం | భఇాన్ధాగగ! 
ఇళ ఇభ ఇఇ || కరర భళటిగు భళి ఇఫ్ ఇళ 
ఇళ కాం ఇ! ఖాలి ఖగ! క్షి | 

ఇలు గార్చ భై గగ పగ: కరా ఇనాక్? | గ ఇ గ 
ఇ్యూ లా? ఇభ! ప ఇసి క్లి |; గ ఇ ఇళ గల్లి గళ | తా ఇ 
ఇగ ఇగ? క్షి | 

భంగి ఇగగాగాలి ఇ | ఇలా భం ఇ ఇ 
ఖ్ బార్యా భళి క్షి | 

ఈాంణంళా--ఇఖసణషాగకగ: ఇటా: | గ ఇ ఇగగా గా 
₹₹ భళి క్షి! ఇ్యాల గి చా లగ! క్షి! 



ర్రళ్ళ 

ఇల ఇళ గళాళంళ్లగ్తాళాం కోరా పళ్లు క్ కలో | 
ఇషళ్లిగా ఇళ ఇల కర లి భళి కి | 

ఇళ ఇలా ఇ? వృజ ఇం ఖగ క్రి బిర ఇాసాళా, 
ఇ ఇం ఫె (ఇఇ షె కళళ ఇగ! కి | 

ఇఇ౯--ఇషభారి, ఇగ ఇళ్ళ? లగ కి | 

(₹ాంాాగళ--ళ్ళర్తగ ఇంకు ఇళ గగ ఇగగగాగ్నా || 
ఇఇ ఇ గగ ఇ బ్యా భై! కి 

భాగా లాగానా అలాగ ఇరగ ఇ 007 భాసా 

ఇషా ఇళ ఖా భజ గ బ్చళి! భై కి | 

ఇల ఇగ--భలం గా? ఇ ఛళళ్చి కర భష! ఇళ, 
ఇభగ[ళా, కరగలీ భగ! క్షి! ఇల్ ఫ్ ఇ శ ఇగ లిలి కి! ఇగ 
ఇ భళి ఇ భళి కి; ఇరా ఫి ఇన షి జ్రరాల్లై ఉం ఇగ క్షి | 

ఇక్యాళ్ ఇళ్ల ఇ భణ ఖై ఇ చర కిం కెరగళళి లర క్షి! ఇగ ఇఇ 
ఇగ ఇల్లి భగ ఇస్షిశీ! ఇదా ఇభగి క్షి, ఇగ ₹| షె లగి 
ఇళ ఖగ కీ | లి ఇళ ఇం భి గ ఇల్లి గ కళ కార! 
౫ లగ! కి ఇారను ని ఇ ఇ ఇరా తం భంగ ఇ ఇగ 

ఇబ భై భాగా క్షి | 

ఇగ గాగంా | ఇట! ఆళి ఇభతి బఇళారాం ళం 
భాాగిగాం | కష కాళ్ళా కళని భాధలు ఇరా: 1! ౧౯ ఇ బృల్యు 

తా కి! ఇంటా లగ కి! ఇళ ఆళ్ళ భాష అగజ షె ఖై ఇ భగ 

ఇ ఇనాం ఇళ కి! జగం షాి ఇళ ఇ ఇళ లం! క్షి! ఇళ్ల క్యా 

ఇభ్రై శ బాగ ఇళళి ౪7 భి భగ షాళ్ళి భి కళా లకి! ఇళ 

సా ఖా కి! గార స ఇసళా ఫి ₹ళిళంంాల? భఖ క్రాళళ 

ఇరా భంగ గ. ఇగాంఇాఇలికి శాల! 



ఇళ ఇఇ షె ఇగాాాగా ఈళభల ₹ళం లి జాం ఫె ఇష్ షె. అక్షి 
(గ ఇళ ఇళ? జ్ఞాల | 

షి ఇఇభలాగం ఇగ ఫి ఇళ భాగ సె గా ఇభ ఫి ఇళ్ల క్షి | 
ఇల్ ఇలాగాణగ్సు ఇారధాం. ఇచషళఖాగం. ఇసషషాం. ఇృశ్షైషళగోగళ, 
ఇక్షగాళ్ళా కోళార గళ్ళ భ౯ఇ ₹రగ్గఖిళి గా ఇ జాం క్రరళలి, స్యభళి, 
రళ[షాఇాలి ఖగ! ₹6! ఇళ ఇల్ల! | ఇల్లి వఖగ కిం గగ ఇ ఫి (౪ భి 

లేఖ క్షి | ఇఇగాణా ఇగళగా ఇఇ షె ఇళ ఖగ! చ బ్యగ్ ఇ5 షెళ, గాలి 
ఇర్చ ఇఖ్ ఇగాభి గగ! ఇగ ₹గాషి గొల క్షి! ఇగ ఇ ఇృల్య ఇల్లి 
ఇ ₹5 ఇ ఇళ శ్రి | కాజా గాన్చ కళళ? ఇబ గాభాగ! ష్య, గాళ్ళ 
గ ఇం ఇ ఈశ ఇ ₹[ షా ళం క్షీ! ఇల్లా భం గగ 
ఇం ఇ ఇణాఖా ఇలా! ఇళ భళా గ్యాగా రృ భం జల గె రజా 
ఇరగ ఖగ! కి! ఇళ ఇం భగ, బార గా లగా ఇబ ₹సా భై, 
ఇర? భగం గాగళం? గరా లగా, శ ఇఇ లగ! ఇ [ఇ 
ఇళ ఇ ఇం ఇగ షా గాగ క్షి, ఇళ ఇ చృగగా ఇరిఫి ఇ ఇ 
ఇగ ఖగ? ఇగ ఇలా! ఇ శి, ఇ భ5 గాభ ఇళ షె ఇర్రల వై 

శై జ్యా ఇగ ఇఇ కఠ ఇళ్ల ఇ కేళి ఇష ఇల్లి బైక్, చ ఇల్ల 
ఖా శి గార శం భా ఇ ఇంగ ఇల్లి | ₹ రాసగళి ఇళ్ళ ఫె 
ఇఇగగ ఇరా షె క్రరాం ఇగశి, ఇ ఇ ఇ భా ఇఇ? ఇళ్ల 
ఇరగ కగాణ భ్రగ! పీ | గాగ భగ 0 ₹ఇ ఇగ ఇ కళ ఇళ ఇగ ₹1ఇ₹ 

ఇష్టా క్షి ఇల ఇగ షి ఇభ ఇ ఇళ (గఇ శకి | ఇళ ఇగ ఇళ గ 
ఇ ళఇగా5 కి! ఇంగా ఇగ! ౫|| ఇళ్ల! ₹ ఇఇ 
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ఇ (౫ ఇళ కి, ఇఇ ళి తాగా నాళ ఇలాగ షా ఇట్టి గ్ల 
(గ! కరగి కరాలై శం ఇన భళి బై శి! గ 
భి ళాసి శి! ఇరగ ఇ ఇల్లి బి! ఇగ ఖ్ ఇళ ఫెళస 
ఇగ క్రి, ఇళ్ళ గాయం ఇష్ట ఇఇ! ఆచి జాగ భష! సా 
గై క్యా ఇళ ఇఇ ఇం ఇసు షా ఇగఖారి, కన, ₹ఇళాం ళ్ళి, 
గాం శనగ కి, బా, గాభ భం మగా కఠ ఇల్ ఫ్రైషిళ్లి | 
ఇఖ్ సె ఇళ ఇలా? గలిగి క్లి | 

చగగా గగాంా ఫె ఇళళిరా ల ఇ జ్ర క్ర 

ర జగాన ఇగ్గగాళా ఇభ తాగా గగ సళషఆకాషిలిల కంల 

ఇళ! ఇళంఇం్చ అగా ఇగ్గకీ | 

ఇ ఇల్లి ఫి ఈ? ఇళ ఈం గాక భఇాాళాభారా లాగా క? గెలకగ. 
ఇఇ00 ళా ఇళ! ౦-౪ | 



ఆయ 

చ బగనాంి స భం ళ్ళి భు కి | ఇభ ఇ క్రాలి షె ఇకా 
షె ళం క్షి, ఇళ ఇ ఇ ఇ ఇన్యా జిల | గర|౧ భగ్గఫి ఇ ఇ 
ఇబ భి ! 

షరా ఇస ఆ|| షె గ్య కలం జ్ర, కళ భాగ? ఇగ 
ఇభ శ గ౪ భళి ఇఇ ర్చ ఖగ గగ క్షి! ఇ భాషా ఇల్లి 
జాగా ల కి! ఇగ షె భల ఇరా గ్ తిం గగన? 
ల్ళి కి! భా ఇషా బళా ఇళళి తిం త్రాణ కరగ ఇ ఖై! 
శి, అగ్ర గలా? ₹0 ౯|| ౫ ఖగ ₹% ఇస ఇ అశ ఇాగాగ 

జగ ఇళ ఇ ఇ కట్ట బళ క్షి, సాగ లా ఇ భాళటిఇి క్షి | 
గ్య ఇళళి ఫె ఇళ ఇల సి ఇగ్యాఖి ఇగిక్షి, ఉగ్ భళి భి 
ఇభగ! కి! ఇ ఇగ ఇళ ఇ ఇలు లై కి ఇల ఇ ఫెళ? 
ఇగాఫి గ₹౮ ఇ ఇగ్గాఖైల ఫి (౯% ౪౯ ఇ ఇం భి ఇళ భళి క్షి 
షి భళి ఆగాలి ఖై ఇసి క్షి! గర భిస్ కి కార్టి ఇగ ఇల్లి 
శై, ర ఫి కధ ఇఇ ఇగ ఇం క్లి | భగ గారా కి ఇగ షీగాఖి 
ఇషం భి ఇం ఇ కి; లశ ఇగ్గాాం గళ ఇఇ ఇ ఇళ ఇల్లీ 

ఇ ఇచిచ ఫ్యా ఇళ్ల భగ ఇగ బక్షి! గార్ కఇళారి 
౯౧౮ షె కళ గాంగ! గంగి శి; ఆగం గం గలం ఇళళి 
త్రాగ! రృళ్షిల ఇఇ లా ఫి ౯౦ ౭బ్రఖాం? ఇగాక్షి! ఇగాఫె భాగా ఇ 
ఇ౯గ? భగ క్షి తల గిభారి్ గ గాగ బై క్షి! కళగా భం భాగ 

ఇంగ ఇ ఖంగార ఇ ళా కా భళా భరి ఇళ క్షి! ఇగ ఫె 
ఇంగా ఫి భారి బై ఇ ఫి గాం గయల ఇరా ఇల్లీ! ఇ అగ 
ఇ ఇం లగి గగ గ ఖై ఇ ఇకా ఇ ఇరా ఇల్లి బ్ర ఇట్ల? ఇ 
ఇ లకి! 95 ౮|| లి ఇ ఇళ ఇ గా భం ఇష ఇ 
బళా భగ శీ, ఇ ఖా ఇళ పంాఇలంతి ఇన భబైళాళ్లీ! భగ 
ఫై ఇగ చ గంగా చచి ళు భళా క్ల! ఇ లాగ జాగా గాలి ళా 
ఇక ఆగల్లాం ఇక ఇల ఇగ ఇ ఇగ ఇం ఇగనక్టే! త ఇం 
ఇళళి ఇగ కి | భా గరిష ఇ బ్ర ఇళ ఇస గా బ్యాం కళ 
ఇట్టి ఫెళ ఇస్, ఇట్స్ ఇభ ఇన భాగ ఇళ ఖాలి బై 1 గాగ 
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ఖ ఇఇ గాం 7 భి ఇం ఇకా లగ శి! రాం కళగా ₹ 
ఇం? లకి! ఇల గ ఆ? ఇం గా భం శీ! ఇగ 
ఇళ్ళ ఖగ క్షి | ఇస ఇళ ఫి ఇ క్రగారి ఇ బంళాగా ₹ ఇరా క్షి | 
ఇభం లోగ ఇరా గ ఇళ భళి ఖగ శి | క్లూ భళాన, గగ తి 
ఇరగ భఖ క భ్రఖభ్యాళన లై శే | 

ఇళ ఇగ 

ఇత ఇగ బృగభింా-చ్రఇధిగళ్య్నా 1 తృళ। ఇ గం భగ క్షి | 

ఇంగ భగళ్తాగ? ఇంగా. కాషళ్తాగం కఇగంాన్ళి | లగా 
ఇిళఇళ్ళగ? రగ ఇ₹ళ1గషర్టల: రాగాన్ని ఇఇ || అగాళణా, ఇరగ ఇగ, 
ఇళ్ల క ఇ జ ఇరాలా, కళళ ₹ భార గళ ఇక్టగ గరగ 
ఇ క్షి | 

శక్తిగా ళాన్యాంా లన్న. శ్ర ఇ కరగారాాాాగళాల?: | 
గారల, ఇగిళి గా ఇళళి” ఇళ 2జి లగ! కి | ఇనా బ్రసాయానా ఇ తళ 
ఇగ!5 | ఇబ ఇభ గాగ భి గి త్రళ ₹5! కి | 

ఇళ--చళగా గ ఫి ఇగ ఇగ క్షి | 

ఇఇ గగ భగ గి గ్య్రాగ లతిక? | ఇర్టాం ఇకా ఇరగ 6 
గళ ఇగళాగా ల్లగ! క్ల | 

ఇ1గకాంగళ. భగళజఖర్య ఇగాల ఇట్రిఇగ[ ఇ₹[ైగ కారగాాాల- 
తగగ: | ఇష్య్రాణ ళు ఇసనారంగా ఇళ క్రాంళగు 6 భళా || 
ఇధాగాణి) ఇళ అగా: క్యాతి రార | గాం ఇ ఇల [| భల 
ఇ ఇభ: || అగాచి భభ! ఇజ్ చి ఇభ ఇగ షి ఇగ? భి క ఇబ, 
భళా ఫి ఇరా బ్లా ఇగ ఖా గట్టగా న కం ఇలా. కల్ ఇళ! 
గణా ఇళ ఇశ్రా భగ కి! ఇళ క్యా ఇబ ఇ ₹[షాభ్రఖ గళ? 
ఇ బెరా జగ క్షి | 

ఇ? గాఇంంర్యళళరో ల్య్హైాగ్ భషాలగ ఇనాం | భాం ఇఇ ఇరా 
₹౪ కార్చి భాం భర! కి | క భాం ఇ జే 



లత 

ఇళళి గారం! |! సాగి ఇ భగాగ్నా 
ఇళ్యి | ఇరగ గాగ క్షి, ఇం ఇళ కలగ ఇ ళా ఇట! ఇ ఫె 
ఖగా ఇంగా ఇఇాల్ ఇరాగాషగ?ి శేళగళా, భ్ ఖత ఇళ ఫె ఇగాగ్గా శి | 

ఇషళ-ళళగ భఖ? ర ఫె ఇగ ల్లి ఇగ క్షి | 

ఇళరళ ఇళ ఇగరాల--కా ఫి ఇగ ఇం ఫి ఇగ కి 
జాగ ఇళ భగ? ఇగ? ఇ50 ఇగ ఇళ్ల క్షి | 

ఇాళషాళ--ఇగాగాాగగాభ్రై న ఇభ: ఇంుల్రిం. గాజా? గి 
ఇగ [ఇగళ్రైలి | ఇణాగగారి రి. కగాగి ఇళళి. సారంగా 
గా[గణా? ఇ ఇలా: 1 ఇళ, సాషగా కళ ఇ ₹0 ఇరఇళా సళళ! 
ఇ గడా ఇం ఫె ఇరగ ఇారింళి బరా ఇరగ ఇ గి?! భారాళళా 
ఇంగ ఇ ఇళ? ఇళ్ళ! ఇ ఇఖర్గా ఇఇ ఇభసా ఇళ ఇ? బగ క్షి | 

ఇరా ఇషగలా ఇ ఇం ఇళ జగ ఇ₹ | ఇగ ౯ ఖగ క్షి 
ఇస్తా ఇళ లై ఇగ క్షి! కా ఇళ ఇళ? కి | 

కేగాంరం-ళిగా: ళా ఇగళలా జ్రనల ఇర్ధళ్టభగగ కర్తా | 
క్రెళళ! లి లగ కి! ఇఇ ఫి కళ ₹ ౪5 ఇల్లి బగ | 

ఇగ ఆభిరాక్రల ఇ ఇళ ఇభరాళ ల ఇదం ఇ ఇాళ్ళిళ, ఇగ 
కగ్గాగా? సల కాగా ఇగగాళా ళా (ఇళ ఇళ ళా ఇ భషఖ రి ఇగ క్షి | 

ఇణళ--ఇ₹1ఇగత్చ్రఇ 505 క్షి |! ౯ ఖం ఇ? ఇర కళా లై 
శి | భ్యాళగా ఇళ ఇళ ఇళళి గ కళల భై శి 1 

శాం గభాాలాం ₹ళఫ ఇగ: కరళగొగర్టల? ఇగ: | 
ఇళ ఇళ ఇలాగ గి ఇచి భై క్షి | 

ఇస ఇబ్రళళగళగఖి ఫె ఇగాగా ఇరా ల్లి | 

ఇఇగణఇ--ళగఇాగా బళా కాగా భల్లా భం ఇళళి లర కి | 
ఇళ్వా? ఇగగగా ఇగగాళళ లై ఇగ! క్షి | 

ఇధాంల ఇగాాకిగభాగ, తగగాళ ఆన్ ఇగ ఇ భి 
ఇం కి! ఇభ ఇబ ఇ ఇల ఇ ఇళ బై ఇగ క్షి! ఇధగిగి 



లి 

షరా బగా కీ! గాన్యా భళి ఇగ ఇ భళి గభగగా ఇ బిళ్ళా శి | ఖగ 
ఇల భళి కి; లాం ఖిళ క్షి | ఇ₹ళ్లగా కా ఇష ల్లి (| 
కచగాలి తిం ఇబ్యాం ఉం శే! కళ ఖతి కళ భగ ౧౯|| శ్రా 
గాం! ఇల్లీ బై | 

ఇగ గళలాగాం | ఇంగ ఇల ఇం భళ్ళు! ఉషా 
బళా | అగభళాన్న | బక్యానం ! ఇధ్యాగ ఇగగాణాగ్నా | 
క్యష్య్యగ గళళశ భక: | ఉంగా | ఇం ఇ కాల్గా 
ఇగాళ్: | బ్యార్గాగిర్న ఇగాాలగాం ఇళళి ఇగ లగా |! ఇ 
ఇనాక్? | ఇఇాగగా | ఇరగ | ఇరా! శాక: | కళగా: |, ఇగగెఖా 
ఇచా. ఇళ్ల ఇగిషాగంగాాల్లి [ఇష ఖళ్న. 1 భా కాగాకిక్ళఇగ్న | 
ఇగ్యకగాగ్న | లఖన లగ! కి | ఇగాణాగా ఇ ఆగి ఇళళి భి ఇ 
ఇళ భళా లగ! కి | అభా ఇగ? లగ కి! అ కాంగ్గ ఇ 

శి ఇగ భళా బిఇ ఇఖా బళ్ళ కి | ఇసి ఇఇ భి క కాళి 
ఇ ఖచ షి గణా గ ఇగ? క్షి; ఇళళి ఫి ఇఇ ఇ ₹ఖి 
ఇగ శల ఇ ఇగ కాళ లగ క్రి బగా ఇ సం ౯5 భగ కే | 
ఇలఇ ఇ బధ షి ఇ ఇఇ ఇ ఇచి కాళ! ఇన చి ఇగ ౯15 
ఇగ! క్షి | ఇగాణిళగా ఇఇణి, భళి ఇ్యాళ ఇచి ఇ భై క్షి 

ఇ ఇతే తిం ఇం ఇం భశ! ఇ కిం ఇలా? 
ఫి గంగ ఇ బగా ఫి ఇఇ ఇగ గ భిఖి 1 ఇ ర? ఖగ క | 
ఇళ ఫి ఇళ బిటి భాగ భాష్ ౯ లగ! శే! ఇళళి ఇజ్రా గాల్లో క్లే | 

షి ఇఇాంలాళం ఇగ ఇ ఇషం కళగం గాలా ఇరా? 
కా ఇణిాఖాగ సి క్రఠ ఇళ భం జ్రం జ్యా భష [గా ఇలా ఇసి క్షి 
ఇట్షాం, [లానాణఖ ఇళ ఇలా ఇభంసి ఇద్యా ఇళ ఇశ్ళిళ్ళే | 
ఇనా ఇాఖ?ర షి ఇగ ఇళ ఇళ్షిశే![ ఇగ ఇ ఖా? ఇళిక్లీ ₹% ఇ 
ఇన్దాంణ కళా గాళ్ళ కంర? క్రగ షా ఇగ కే! ఇగ ఇళ ఇ 
ఇ్య్యాళఇ పెర గళ్చి క ఇసి గాభ ఇగ భజ షె ఇగాశే! ఇ 
ఇళఖల స ఇగగగంళిరి ఇ ఇంాగాగిం చి భి బాలా 
గగ. 9 



లి 

ఇల్ల ఇగల్ళ శే! ఇభ గగ కాగా? ఇరా ఇల్లి! కాగ ఇఇ ఇ 
ఇళ? ఇ ఇ భళి శే ఇళ ఇగ 7 ఇగ ఇళ ఇ 
ఇళ కే | 

గె ఇభఇంఇళ అగా గ గాణ బైట గాగ! ఇ గాభ క్యా 
ఇళ్యాా గల్లి బ్ర కే, బా ఇగ ఇ ఇ ఇఇ క్షీ! ఇజ్టై 17 
ఇషా ఇగ? తిం ఇం ని ఖైగా కీ | క ఇ వ్యభి కై! ఇగ 
ఇగ ఇ ఇల్లీ బ్రైళ | ఇళ భిం ఇష ఫి ఇఇ ఇబ ఇళ లై ఇ] 
ఆసా లం! కి | షఫి ఇఇ భి త గాగ ఇ లలి క (1 ఇల్ల 
శి భా ఇళ ఫి ఇర్వా?ం అకార? 7 క్రాళళ భక్యా-- 

(ఇ ఇభ ఇగ్గా కాజ కల కభ లం బం ఇం ఇగ! 
ఇళె-ంగెం | భాగ గషాంకెఇ-కెం | 

ఇ ఇను భాం ఇం ఇరా కాగా కా గోభి ఇరా! ₹₹్ల | 
ఇగ ఇఇ భా ఇళ సజ్రగా భళా ళా ట్రై బి ఇకా షా ఇలా 
ఇం ల ఇల భర కే! లాగ అరగ ల త ఇంగా ఇలా శ ఇశి 

ఇంై్రాషై ఇళ ౪15 భల కే! 5 ₹[5ఇ లా షా ఖైి ఇషా ఇ ఇగ 
జై గ రాన్ లం భా 9౫ భళి శే! కర కారా ఇ ఇ అ 
షె గళం ఫె ఇగ! ఇ అం ఇం ఇగ 71 ఇళ్లకే! ఇష 
ఇఇ ఖానా ఫె ధా ఫె ఇాంళాల? ఇ ఇగ కళ ఇగ (55! 
బి, ఆ భళి కీ ఇ ఇగ ఇల ల భం ఇ ఇ ఇ ఇరగ ఇల్లీ 

అభి ఇ వాగాగాగా [1% ఇట్టి భగ! ఇ ఇగాఫ ఇం గ ఇభ? 

బా కి ఫ్! ఇ ఖా ౧ కి | ఇ ఇళ ఇళ ఇ ఇకా 



ఈక్షి 

భగం ఫి ఇ బాకి! ఇర ఇ కారి ఇ ఇ బైల్ కీ గట్టి కి రాళ్ల 

ఇ ఇళ ఇ ఇల్లి భగ! ఇళ ఇచి బం ఇంగా భా కే తిం ₹9 
ఇఇ శి గారా ఇ భట క్షి! ఇలాగ ఖి ఇళ్ళ పా కళ ఇగ ఇ 

ఇఇ భి ఇ కాళ భై క్షే 
ఇనా ఖా ఇల ఫి ₹ళణ్లాం! ఆలా ఇబైరల్లు ఫి గళ ఇగ? ఇ 

ఇరాగాకళే భి బ్రాళళ ₹క్షాగ-- 

ఇగాగఇగ ఫె ఇగ ఇ ఫి ఇభ క ఇగాగాఖిళ 

ఇ తృంళల ౪ ఇళ్ల క, భగ ఇ కళంక ఇట్టి! గార కాగ 
శ, గ్య భి ఇల్ ఇ ఇట గాలి భల భం ల, ఇగాగాళఖాల 
ఫెఖ ఇళ జ్ఞ 

కలగాలి సి ఇల్లి క గ ఇరా షి ఇజ్ గగ ఇ బా ఇరగ కళ 5 
శే! జాయ ఇకా ళా శ క్రైం లగ భళి భం ాంగలి ఫె 
ఇరా లా ఫి ఇభ ' కాలా: 0న కళ భి భాగా ఇ 
ఇళ్ల భ్య్యాళ క | ఇఇ గగ గరకు కే గ్యూ ఇ జాం గా ₹ ఇళ 
శి, లాంళరి ఇ ఇగ రాళ్టాలల ఫస ఫి గా ఉళిశే! ఇఇ 
ఇం ఫి కాజాలు ఇగాగా ష్ ఇగ ఇ గా ఇ? ఇళ్చి భలం గగ 
ఇగాషళ గం భైట్ల క్లే! శాల భా ఇం ఇబ ఫి గజం ఫె [6 

తఖిళ।, ఇం భా ఇ ఇళ్ళ స గారా 7 శైలి శే ఇణభాగ 
ఖా శి కాగ గాలి క్రి భ్ ఇం భళి శే! ఇ ఇరా 

బళిళీ ; కన్యా గా ఇరెకి, ఇ భటిసి ఇజ్ కళ ఇళ 
గగన్ ఇల ఇ ఇళ్ల భల కే ఇస ₹ళాంగాణా? ఇళ కాళ్ళ! 



లీ 

ళాల ఫి కాన్ కాల తరం ఇగ గ్గ ప! 
భాం క ఇనా | 

ఇగ ఇగ ఇఇ ఇళ గార్యాన ఇల గా |! ఇగ ఇగ ఇ? 
ఇం ఇళ | ఇర్య ఇల భి ఇని ఇగ బక ఇ ఇభ! ₹రఇ7 జ్ఞైళ | 
ళా [గా కల్లం ఇ ఇళ్ల షా? ఇగ? ₹౯ | 

ఇనా ఇ ఇల ఖ్ ఇనాం, భఇశా షె గరి క్యా షె ఇళ 
“ఇంతి ఇళ గిగా క్షి | కరు ఇం, సభాం ఇళ గళ్ళగా రాలా, కళ గ ఇషా 
ఇఇ ఇళళి ఇళ ఫఇ క్షి! అం ఇగో ఫె క్ల ఇం భం ఇగాగ? 
ఇల్లి భి బ్రళళ గ ఇచ గళ ఇ ఇలా ళా ఇళ్ల భా ఇరగ 
గి భా 9425౯55 ఇల ళ్ | భా భం ₹ళిళం భగ! ఇళ 
ఖాళి! 1ఇింలాకలకల క్యా ఏ-షెం ఇగ ఇళ (ల్ల ఫి భ1₹)। 

వ ఇబ్రరా ఫా కా ఇలా కోకు ఇలాగా? 
ఇగ ఇం కి! భా ఖా? గలి! ఇచ ఇళ ఇసకా కాల 
జా! ఇజ్ ఫా ఇళ ఖా అగా షి ధా క్రి ఇక గగ భాగా? 



య 

రష్ | ఇరాళ ఇగ ఆల ఇ చలాకి లి కాంభళ శే! కా ఇ 
ఫ్ బ్రాళా క్షి ఇగ ల ల్రగా[ాగా ఇగ ఇళ ఇళ ఇభ కి! (గ 

లాాఫి ఇ ఇగ; ఇల ఫి గా గ గాగ ఖగ శి ౧ 

ఇళ్ల రళ్ల ఫె ఇభ తిల ఇ ఇళ? ఇభ బగ ళా ఇ గరా ఇగ 
గ, ఇళ్ళింర్య-9%ఇ0? వ్రషణ్ష గం గాగ ఖాజా? | 

ఇళ్ల ఇగగా ఖ్ ఇం ఫె ఇళ అల? చెళ్ ఉగ గ భగ ఇళ్ళ 
ఇగ ఇగ ఖ్ క్ల కళ్ | 

కంల ఇ కళల షి ఇష ₹గాష ఇభగాళి ఇల భై ఇష 
ఇళళి ఫి ఇఇ గ కగళ భక్షి! గానా ఫి ఈం ఇళళి భి శ్రాళళ 
ఇ చణ గి క్షి, ఇభల ఫి ఇం ఇ భా భారవి | భిఇఖరి 
ఇగ? చ ఇళ్ల ఇం ఇఇ గాలా? క్రి | ఇళ ఇభిళగ షా అఖిల ఫె ఇగ 
౭8 ఇళాణా ఇ₹6| క్షి | భిఖలి షె ఇఇ ఇభ ఫె ఇళణాల? ఇళ ఇళాల 
ఇళళి లక్షి | కళగళి గి ఇ భళా ఫి ఇగ షా ఇభ తం ఇళ ఇల్ల! 
కించన ఇ భళి ఇఇ జ్రళారకాంల్రగనాఇషు ఇళ కర్ర గషళా 
ఇగ గాళ్లు ఇళ్టషనా గి | ఇ ఇగ షె ఇళ ఇగ ఇగ భా ౬5 
ఇభ ఇగ క్రి గళ లి ఇళ? ఇ ఇళ్ళ ఇన్ భి ఇ ఇ! ఇ ఇభ ఖైగ 
శి; గా భాష గం ఇర ఇగ! ఫె ఇళ్ళ గి కళ ఇగ కళగా 
ఇళ్ల భగ! | 

ఇకా ఇం ఫె రాళ ఈం ఇఇరళ ఇయ్యాజ భి జ్రాళళ 
షె ఇష షి ఇభ ఇగ ఇ ఇళ క్ష; ఇలా? గం ఇం ఇగ ఇ 
శ్రాళళ షస ఇగ షి ఇళ్చి ల షె గణా క్ష 



థక 

ఇంగ ఈగ 

లాగాలని కళ్లారా 1 స్యాం ఇగ ౯ లిఇ కి? 

ఇంగఖాంాక ఇ ఇల్లి ఇళ ఇళ్ల శే | 

ఇరగలాలాి ఇగ లృళ ₹ల ఇ భళళాళ్న | కా శ్రళ, ఇలా, 
ఇగ ఇళ ఇగ ఇ ₹1% ఇళ! క్షి | 

కళగాగల గాణ ఇరగిళ్టి ఇర్రాంగన ఇళ ఇల భిషళన్నా | భళా 

షె ఇర్యాం ఇళ, ఇగళగా కింకా భగ? క్షి | 

ఇసి ఇఇళగ్నా కొళ్యాళఇ ళు ఇళ ఇష్ట కాం | 
ఇగగా నాడి: కకం: కంగా గాంాంా 1 ఇళ్ల ఇగగ్యా తళ, ల్లా 
రజ! శ వార ఇళ్ళ? భొఖభరళిం లర? కి | 

ఇ₹|గ5--గాా ఇరా | అగా ఖా ౪1% భగ క్షి | 

భగంగళ్లగ గాన్న గాలి ఇలాాన్ ఇళళగ: | ఇళ ₹ళళట్టానా 
ఈల బగగాళి || ఆషా: గాన్న కా ఇంషాళగోనగ: | ఇగ 
ఖ్ బి ఇగ ₹ైాగాగాంణలి || ఇగ గలి ఇల ఇళళి? ళా, 
ఇగ ఇ! కఠగ! గి (17 ఇభరాలం ఇ! ఆళి భాగ్ ఇట్లా 
ఇ₹ంగషళాలా, చళఖ కాం గర కేళి గాలా ఇళ గారి ఇగఖాగా? ఇ 

బిల కి! ఇగో భం ఇళ ప ఇఇ ఇ బగా బైళి కి | 

ఇషా ఇాచభగి ఇస్లాం కళళగా ఇం ఇం | ఇ? ఇళ్ల 
శానా 05: || గాగ భాగాన ఇగళర్రాంగగభథళళి! | ఇరళాఖఇారళ్ళ 
ఇాకాంళ॥ లాస్ | ఇగ చ్ ఇకార ఇ గారా ఇసాళా. కాళు కళ 
ఖళ్చ:ఇ శి 5 ఇర కి! ఇ భాం ఫె ఇనా ఇళ్ళను ఇరా ఇబ 
ఇగ లి శత 9౫ భి కి, గాన్ట ఇర ఇ భర్థ శి ఇ? 
ఇగ ఇ ఈగ ఇరగ గళ భర కి | 

ఇంంగాగాళ్రాంా! ఇగ ళ్ ఇ: ఇఇ ఇభ ల క్షి | 

ఇ₹లఇగాగరళ-61₹1 ౮ [ాళగంనళళిావచాలగా - కళా! 
ఇ ఇగ! | బాంళార్త్రా షభ గంగని రంగి గై శనాళు గ 



ళం 

ఇళ భాం భి ఇత ఇష ఇలా ఇట్టి భా ఇలా ఇళ 
ఇజ్లగాఇ శృళ 11౯ లిగా క్లే ఇళ! గ భి ఖా 115 భం ఇళ భగ! 
శే |; ౯ ఇళ గ్యాిళభిగ్నా | షం శ ఇళ గ ఇగ ౯5 భగ శ | 

ఇకా లాబ్రేభాళళి కార ఇగాగళ్ళి ఇషాాలల బాళారాగోకా. 
లృషగాగ్ళ | ఇగ) ఇర బటఇళి ఇలు గ్ల ఇల? ₹ ఇగాగా ఖ్యై || 
ం4|ఇ₹5| భళి కి | చచ ఇగ ళా ఖైష కీ! ఇఇ ఇ కళగా ఇ 
కేళి ఖం చిఇా ఇంతే భగ శి! ణ్యాఇళళి ఇఇ ఇళ భి ఇభళాక్షి!, 

ఇగ ఇలాగ ఇష కంల ఇగాభగాాఇభళం 1 షారళి 
ఇంగాల ఇరా ఇం | ఇ ఇం ల ఖైగాక్షి! ఇబ గాగ ఇన 

ఇ క్లే | ఇక ఫె ఇభ శి।, ₹| ఇర ఇగ ఖలళశీ! ₹ 
అలి ఇవ్రాగ ఇ ఇగ భగ క్షీ | 

ఇం ఇగళ్ళళళ్ళగంకిఖ: కార ఇష్యళ్చిభిళా: ఖ్రసి | ఇగ, 
వాళి, భభార్షరు కాం కా ఇళఇారి ఖగ! క్షి | 

ఇగిఇంంళళ ఇ ఇం ఇబ్రై₹ళంగళ ఫి ఇగ కే | 

ఇ₹గా--శ్రాంగో[్షైభలి ఇళల ఇ కష ఇ ఇఇ ఇళ 
రగ: ఇభ్లా్న | ఇగ ఇ ఇ గ లాభంగా? ఇగ భారా 
్యారం రాంషా లాలి || ఇఇ ఇరు ఇ ఫి ఇగ ఇళ ఫె ఇగ 
ఇరెషాల, కళ కళ ఇళ భగ కే! శా గగ గ బైట భాభా 
ఇళ క్లే |, ఇబ ఇంగ భాం ఖై ఖిలా? ఇల ఇర ఇళ భగ ఇగ 
ఇ రాలి ఖర కి | 

ఇళళి బాగ్యా నాలనా[ళ ఇళాఇగేం ఇటే: ఇ 
ఇగాళ్లిళ్చ గొరార ఇలాగా ఇళ్ళ | ఇగ శ ఇటా శ ఇ ₹/ 
ఇళ శ ఇఇ? ఇగ ఇరగ ఫి 6/6 చ ఇర్ధగ ఇగ [05 భగ! క్రి ,, 

ఇణాళాాచారళ ఫెఇగగ భై ఇగ కే | 

ఇరగ! ఇల్డి--ళకాళ్లారాల ఇ ఉట్టాాగాగర్న 1 ఇళ? ఇళ క 

భళా శే | 



పో 

ఇలాగ భి ఇగ ఇలా భిక్ష! క్యాచ్ ఇన ఇగ 
వెళి శే; ఇం ఇంగ ఇ క్లే! ఇం ఇగ ఇశ్రా చ బారా ఇగ, 
గాం అం ఇగ ఖం ఇరగ భగ క్లే | 

భణ ఆాభిలాష్ట్ధాం ఇరగ గాలి క్ల! ఇటలి ఇంగా క్రి! 
ఇటా? ఇర్చర లిన్ శి | ఇచా గా 5701ల ఖగ శే | 

గాధ ఇభ కరా ఇగళఖాం ఇళ | ఇళ కాగ 
లి? కే | 

ఇాాగాా--గళ ఫి ఇల సి ఇ ఇర ఫి ఖైషక్లీ, ఇంగ శిభాం 
ఇఇ లగ కి |; ఇళ ఇళ ఇఇ ఇగ్లా భష కి! ఇస గ ఇళ 
ఇశాా లర! శి | 

ఇభ ల ఇగాంంగిగా అగా ఫి గా గాణ ఇళ ఖ్ | గారి ఇరా 

రాగగా? ఇగ! క్ల; గాల్చ ఇఇ ₹₹ కళ ఇళ్ల భి ఇగ? ఖై ఇ గాగ షి కార? 
7౮౫ ల కే | ౪౮౯౪ ఇ గగ ఇ ఇబ గలా ఖర గగ ఫి ఇలాగ 

షై ఇగ ఇగ క్లే! ఆగ భి ఇ ఇర ఇళళి క్లే! ఇ ఇగ ఇ 
ఇ ₹గగ భై ఇ ఇల ₹%లి గి బిర ఇగ భక ఈ భగ క్షి | 
ఇఇ జలగ చ భం ఖ ఇరా ఇరా భి కాగ కళ ఖల ఖీ | 

అభా ఇర్ధశ్టాళళ గ్ల | ఇగ | అసల: ఇంగా షన | [గొల్లల 
ఇ ఇచగ్య్ళ్ళిి ₹ాఇాణగగ్న | ఇాచ్యాా ఇరా | 
ఇాగగాగళగ 1 ఇలాళగాగాగాగి | ₹గగాగిళ? | అాగాగ్యా | భాసా 
బజాణాం ఇళ | ఇరగ ఇరా ఇరా శే | ఇగ ఇళ్ళ ఇయ బాగ్గ క్షి 
ఇస్థగ ₹ఇ 1౧5 ఇలా? ఖైళ క్ల, ఇబ గై రగు ఇ భఖ లగి ఫె 
ఇ భళి ఇళ ఇం భర కి, ఇ కాల్ల ఫి ఇళ ఖై ల ఇళ ర 
ఇ ₹౯₹0 ఖర శే! ఇగ ఇ ఇలా కాగా ఖల శి ఇగ ఇళ ఇ గగ 
ల శి! ఇరగ ఫె ఇగ గ ఇల బిగ క కాళ్లి ఇళ ఫె ఇజ్ గ కాగ? 

కి, ఇళ లాం ఇరగ ఇ ఇసంఇజాభాంగ భి 11౫ భళి క్లే | 

వ ఇజలారాం ఫి ఇభాగా ఇ ఇచి కాలా ఇర 

ఇగభాళరై ఇగ ఫె ఇగ కంగనా) ఇ లఖి ఇళళి కగెశే | ఇగ ఇంగా 

ఇ₹₹ సె కఠ భా ఇళ ఇసి క్షిళగి ఇ ఇగ అగ ₹భ| ఇ ఇగ క్షే 



ర్క 

షం ఇస్యాగఇా--ళా అగా గ ఇళ కళ ౮1 ఇఇ గజ్చు క్యా 
గ్య కళ! ఇ క్రళష ల్లి ఇ క్త ఇల్లి ఖర, కి ఛి ఖత శ ఇల్లీ 
ఇన్ ఇఇ ఇగ భగ కి ఇఇ! ఇశి భష ఇ ఇభ ని కరి | 
ఇశ్రా భఖ? ఇరగ ఫెళ కి ఇసు ఇలా ఇల్లి భి ఇగ | ఇం అగా. 

ఇభ్తిళాళగా రాళ లగి, బగా గారాక్షి! ఇంరం గ్ ఇ 

ఇళ ఇగెక్షి! (అగా రస ఇళ ఇకా, ఇగ తిం లగ ఆ చె 
బృం ఇగ ఇభ భాసా ఫి అ్గాక్షి|, ఇళ్ళ ఇ్య్యాల్స్ కాం, ఇంగా ఇభగా చ 

అఇగాళ్ళగా ళ్ళ ఆగక! ఇాణగ ఫి ఇన గ ఇని కి 0 ఇ ఆ|| 
ఇల ₹౯ ఫి ఇం గి ఇచా ఇళ భగం గగన ఫి షి ఇసి 

ఇ ఇరా ఖి కచ్చగా బైల క్షి, ఇగ ఇర ఇ భా ఇభ ఇళ ఇనటి 
(ఇ ఇళ ఇ ఇస్ధాగఇ షెళి రాళ భగ భ్ ఇ ఇ ఇట్టి గాగ) 
ఇ ₹గా ష్ ఇబ ఇ ఖై ఇ గాల ఇ ఇగగభి ఇళ ఫె ఇరా ఇలా, 
లి ఫ్రై ఇరగ ఇంగా ఫ్రా ఇకా గళం ఇగ ఇంగ ఇగ ఖ్లైగ. 
కి | ఇగ ఇగగాషఖ ఇఇ లె క్ల | 

శాలి ఫె గగ ఇబ భగ భాం క్షి | గగ కాగ్ ఇ లగ ఇల 
ఫె గళ భగ కే, ఇం షం ఇస ఇష్ ఫి భి తా ళం 
గాక గ భి ఖాళి భభ ఇగా ఇ. 1ళ9కంషలలం, ఇగ కఇాధక | 

ఇ ఇళళి భింగాగా ప్ ఇ గ క జ్ఞ! ఇభ? ఫి 

కళ ఫి ఇలానా భజ గ కాగా బళ! ఇరిళ ఇ గా భా ఇ, 

బా ఇగాలా ఖై ఇఇ గా ఇగ గి కళళ స ఇళళి ఇఇ ఇ 

ఇం ఇం కాగ! ఇ 100 చ ఇోఇగ్యా * ఇళ బ్యా గళ. 



శ్ర 

ఇభిల భి క్రాళలి ఇ ఇ భగ ఇం భగ శీ! ఇభ ఇ కాగా 
ఇకక భం ఇం ఇరా క్ష, అట్ట భా? ఇఇ ళ్ళి భాబి. 
గాల ఇగ క్లే |, ఇళ భం గఇగాళళి భగగి గాం రగ ఇ ఇల్ల 
అగా ఖభిర! శే కాపా టి శ ఇగ! తలి క్ష, ఆం లర గా 
క్లళళాల శ్రాగాం ఇషాం ఇళ ఇ భగ ఇ ఇబ భా ఇం భళి క్లే | 

ఇళ్ల! ఇగ 

- శెళాంగాలినా గఇరళి ఇల్లి: | గారషభ, ఇల ఇ 
న. .. 

ఈ1చేగాళ---ఇరాబ్రాంగాల్త: ఇభ ఇళ భాగాాళళ[రి గలా 
లం ఇళాళం! ఇళ ఇ బళా ఇల ఇ ఇష ఇళ్యగగాంాగ! 
ఇఇ: ఖగర్లాం || ఇ బరి ఇ ఇగ కారా ఇగ ఇ ఇళ! భి శే | 
ఇఇ ఇం, ఇగ ఇ భి కాం? ఇగాంా ఇ బైల్ క్రి! ఇళ్యాష, 
కశ ఇలిం ఖం ఇజ్ టిం లగి చ ఇజ్ సాల! ఖర కే | 
ఇళ ఇ ఇ ఇరా ఇరగ భంగ! (౯67 కే | 

. స --ఇాగగ? లళ్యారనాగాళా [ల గార బ్రగనాగాగ్యా ప్రాణా | 
ఇళ్ళ బార్యా ఫె ఇగాగా ఇ ఇగళ శి బార భగ కి | షెళారని ఖల క్రైేల 
లక! గగ ఇ భాం ఫలా కష లగ కి | 

బాగా గారం ఇృరళార. ఇచి గళ్యాగంషగాం? | సళళ, 
ఇం ఆగిభ్రైిగ, జం భం ఇషా భక కే | 

ఇఇాగఇళ్లాగిళని ఇళ భాంగాాల ఇలు గ భళి ఇతి | 
ఇర: ఇళ ఇళన ఇ ఇ ఇన ఇళ భళి ణా ఇ ॥ రాఖం 
ఇళ్ళ గాదా ఇ ళాణా్ాక ఇ ఇళ | ఇళ ఇంగ ఇల్ల? 
ఇళ ఇగ ఇ ఇగ భిళఖల్ని 11 శ్రి ఇ బాాకాగాగన్టాల 
గా ఇ గరా గాజా ఇగ గర్టాాాళాళాా * భై: 1 ఇగ 
ఇభీేగ ఇ ఇలాగా భళి క్షి, ఆగి ఫి ఇ భం గల ఇకా? ఇ 
ఇట ఇనా (ళా బళ ఇ ఇ భగ ల్లి | ఇబ భా బ్య ఇళ ష్ 



ఇథి 
లైల ఇఇ లశ కా కా ఇల కి! ఇచా ఇఇ! గల్లి త కోషఖి 
ఇళ ఇభ ఇగ క్షి, 11 ఇ ఖభిగళ్యణా ఇ? బా ఖైళ! క్షి | 
ఇఇ భగాన్త గంధ? భళి కి | 
ఇళళలా-లాాలి ఫె ఇరా ఇగ క్షి | 

ఇం గా[ఖరి భి ఇలా శభ! గి 

ఇంగా? ఇషగాగన్నా ఇళ ళల || సారా భళా తాగా భళి 
కి | ఇ ఇ? ఇఇ ఇాషాళ ఇళ ఖార్ళాఖై గ ఇళళి? బై క్షి | 

ఇచ ఖిరాని ఇజం గాలం అభి ఇలేణా బం! ఇళ్ళు ఇగ్భాు, 
ఇళ్ళ బాగా గి భరి ఇగ ళం భి కి! క ఇల క్ర ఆషా 
భాషా (| ఇ? లిం ఇళ్ళిత ఇ ప ఇగ క్షి | 

ఇగైళఇగతగాఖాగాకళ గా ళ అళగగాళ్లన్ గభళాషగ?ి | 
ఇగలాళ ఇాషగగాధగిళి ఇణళి లి గగగ గ్లాబ్ || గారల కల 
ఇ ఇ ఇర్ధగా (ళ ఇద్ధగా ఇచి ఇళ గ బ్ర ఇట్టి ఇార్యాక్షా 
ఇరా గళ ఇగ! ఇ ఇగ గళం ఫె ఇళ క్షి, భాగ బి ఇజం | 
ఈళి ఇ ఇళ ఇగక్లగా భ్రైగ క్షి | 

ఇలారా భా ఖాత 0 ఆళి? ఇస చేళి ఇగ: | ఇగ ఖల 
ఇసాష ఇళళి గాణ గ ఇర్చరా [౯ ఖర క్షి! లగ గ ఇన! 
ఇట్టి గొలల | 

ఇ1₹17ఇ---బఇటైంళ ఇష ఇస ఇని గాళ్ళాం కా: | ఇ్చిళగి 
బ్యా ఇ ఇ కాంగ్ ఇగో: || ఇభ ఇగ ఇ ఇగ భాషల, ఇగణాక, 
గారా కరా ఇజ్ధర ఇ ఇళ్ళ ఖల ఇళ అభ ఇకా? భక! కీ | 

ఇరగ? ఇజ్టా[గాఖుంగా ఇళళి లొశ్రాాడే? క్ర ఇల 
గాన ఇరగ | ఇఇ కాం ఇ ఇణ్య ఇ భళి ఇంష్షిక్ట్రా:ళ 
జలగ | ఇఇ ఇలా ఇ ఇఇ ఇఇ భిగా కి! ఇగ భర 

కి | ఇతి ఇరాని ౭55 క్షి! ఇళళి ఇళ కశ భి ఇంగ? శ 

ఇఇ ఖగ? క్షీ | 

ఇ₹౫--(గ్యాలి ఇభ్థాంాగణగ్నా | ఇగ ఇఇ ఇధి క్షి | 



గ్ 

అళాగాక్రాసరాని ఇల కగళగా ఇభ ఇాగాకాగా ఇళ రాం? 
ఇ కళ ఇళ ఇళ 1! ఇభాంఖ?ాళలా నా గష్యాాంగాాలిత్తాళళ!. ఇ ₹ 
ఇరాషరా గంగ కళగా! || ₹50/7 ఇగ భళి కి! కాల ఫె 
ఇ క ఇళ ఇఇ ఇగ క్షి! ఇర ఇలగ్గళి భం ఇళ్ళ శ 
ఇరగ ఇగ భగ! క్షి | 

ఇరాలాబి సాలా ఇరా ఇ క్రాన్ | సళ? బైన క్రి, ఇ 
ఇ₹| బ్వర్యా భగ క్షీ | 

గాళాాాంళంాధాళగ్న ఇ ఇన్ ఇళ కషం! ఈ ఇ ఇ 
₹17 ఇళ క్రి | . 
ఇళాాా-ఇాళ కి కళ బళ క్షి, ఇల కాం కాగా భిరా కి! 

కాగా ఫె ఇళ కం ల గాగ ₹[% ఇగ క్షి! చా ఇగ ఇ 

ఇళ ళా భగ క్షి | ఇర్యాళ్షిన చర్యా ఖగ క్షి | 

భళి ఆాఖలా-గషగు ఇ₹గారా? ఇ గరా లగగళళా, ఇర్టగ 
ఇ్యాగ శి బగ భగ! క్షి! ఇంఇగా గి ఇలా క్షి! ఆగి ఖభ జ్యా భై 
కై, ఇళ గళ కళ ఇఇాషా గల్లి ఇ ఇష క్ర వం ఖగ క్షి | 

ఇషా ఇ0గ ఇళళి భళి క్షి, ఇళ్ళు కళత్రం ఇరగ కళగా శి 
ఇ ౯5 ఇ తళ ఇ ఇ బై ఇగ ఖగ? ఇ ఇఇ 

ఇరా ఫ్లి ఇ₹ళ్లాక్లి | 

ఇఇ ఇగ-ంళ్యగ క్యార గి ఇళ కి! ౯% ఫె ఇళ ఇరగ 
భ్ భై గ కఇళాళన్తుల చ ఇగ భి? కి | ఇరా? ఫి! కి! ఇళళి 
ఇచ్చా ఇళ్ళ 17 ఖై క్షి! భఖ లగ 4 ఇ ఖ్యగ ఇల్లై ఫె ఇ 
ఇ గాం ల్ భష ఇ గాగ క్షి! ఇ ఇరగ ఇగ, సగం 

ఇరు గాం తగ రాబిట్ట్ ఇజై5 ఫి ఇం ఇరగ ఇగ ఇ 

ఇనగ్క భగ క్షి | 
ఇంజ గాలం! ఇటా ఇభ: | ఇజ్జ్యాత ఇభాఇగ్నా | 

ఇంగా [కాం ! క్రషళగ్నా | ఇరాగధాణళా ఇ ఇరాని? ఇంటా 
సాగ |, భాం! తం శ్చిటం ఇర ఇఇ జి ఫి ఇఇ లి ౯ 



లగి 

ఇ భళాళ్షి! కాజ ఫ భళి తస బలి కి, వాం భక 
కి; ఇయంళఇ ఇళ ఇఇ ఇళ్ళను ఫలి క్రి ఇగ ఖి ఇం ఖగ కి | 

. గ కాగా ఆస ఇహం అళ ఇం ఇ ఇళిసి 
ఇరగ ఇ ఇలాగ కి, ఇ ఇళ ఇ సగ గా ఇప ఇనా గ 
ఇగ క్లే | రష, గష్చ ఇచ్చి ఇభ కా భగాళి ఇర ఇ గారి 
శే! గ్య కరా క్రరా చ ల్యాా ఇం ఇ గాక, భా అ 
ఇఖళి గ్గ ఇరా ఇర్యాళ ఇళ గా శై |, సాగగా ఇళ భగాగగఖి గా 
ఈష గ ఇ ఇగ ఇళ ఆ ఇ ఖ్యాషళ ఇట్టి ₹6 1, గా గి ఇల 
ఇళ ఇఇ ఇ బ్చిళ్చా ఇళ ఖ్ భాం ఇలా ఇళ ఇనా శ లఖి ఇకా 
ఇళ కి; ఇశాఖళ సి ఛి భాం ఇళ ఇసి షి షా గజి గొళ్ళగా ఇఖి 
ఇరా భగ ఫెక్ష |, ఇంగంష ఇ ఇగాగ ఇక ఇళ్ళ ఇ ఇళ 
ఇసి ఇళ్ల ఇళ్ల ఇం ఇల్లి | ఇగ ₹ఇి గ్గాలణగా శి భళి ౫ కీ | 

ఇగ (౯% ఇళ్ల ల? | 

సెం ఇగ్గళఇ--చళ్లై ఇఇ ఇరగ ఇగ? క్షి, ఇగ్యాఖి ఖైగ! క్షి స్యా 
ళశ్ప। ఇగ గొల? క్రి, భా ఇల ఇ గా బైఖలి ఇైఇసి ఇ ఇాఖ్షి ఇగ? 
₹౯౯ క్షి! 75౧౫ భి గళ కారి ఇల్లి భళి | ఇలాగ (ఇల ఇళ 

కాగల ఫి భఖాల ఇళ్ళ ఇరగ ఇ ఇలా) ఇ ఇంగ ఇగ క్షి |! కాగా 
గా ఇచి? భి, ళం సళ ఆ ఖగ! క్షి! ₹ లగ ఇదర ఇగ ఇనా, 
ఇల? ఇధాా ఇష! ల్లగ కి షా ల ఇ గరగలు లగ కి! ఇక 

ఇ ఇగ ఇ ఇళ భగ గాజా కి | ఇగ భై ఇగ కి! ఇస్తాం ఫి 

ఇనాం రబ కం ఈ అభా రగా? ఇ కాళలి ఇ ఇంగా గ ర్రైల 
ఇగ చ ఇం ఇ, అగా ఫషాళు ఇఇ భ్ కాంళ ఇ ఇ ₹ [|| ఇ 

ఇగ ౯7 | ₹ఫైం ఫి ₹౭? భాగాన ఇ క్రాంళి చ బ్యా గ ఇగషాా ఇ 

ఇల ళా। ఇరగ ఇ? ఇళ బల్ | (ఇగ భంగం గాభరా లాగ 

ఇ ఇ గాం గగ ₹15 కి! భూ ఖరా్యా శ భి ఇళ? భగ! 

క్రి, ఇగ: ౯5 ఫి ఇభ ఫి భి శి ఇ ఇగ ఇ ఇళ లై! క్షి) 

ఇరా ఇగ భళి క్షి, ఇ? భ్ ల కాకా ఇళ లగ! గళ, క 

జ అత్ ఇగ ఇభ భిళి కి, గరా? ఇంగ ఆట్ క్షి ఇ 



నో 

గా ఇగ కి | లా, ఇంతా లి కి! సాగి కా ఇ 5 
ఇళ ఇబ కి గూ ర ఇ కాణి భక! ఇ ఇ కాం తాగ్య 
లారి ఇల్లి ఫెళ ఇగ ఇ చ ఇళ శ ?గగ గాభ క్రి; ఇశ్ల్రరాల్ల ఫె 
ఇర ఇనాం బి, ఇన భి క్రాఃంళ ఇ భాచాగా కే ఖా యు గ 
గగ౯ా క్షి | ఇగర్ళా ఇఇ ఫె సా భాం ఇచా? లిగా క్షి | ఇళ్ల ఖగ ఇల్లి 
ఇంగా ఇళ సరా ఇట్టి ఇష! ఇళ్ళు ఇాంళాంా లికి కి! కళ ఇగ 
ఇధి బ్ర ఇకా భాషకి, ఇళళి గ్లూ ఫి ఇబ ఇ ఇళ 
ఇళ్ల ఇ₹౯ క్షి 1 గారా, ౫ ఇష లగ ఇగ లగ! ఇగ? ఇ శల 

లా కి! అం ఇ ఇఇ సం శిజు కా గాగ ఇల లం ఇలా 
ఇ ఇగ ఇగ ఉగ టైన్ క్షి, భా ఇలా సి ఇగ భి ఇళ్ళ ఖ్ 
ఇళ ఇరా ఇ ఇళ ఇళ్ల క్రి షజ్చ గాలి ఇ భాగ షా ఇ ఇల్య భ్ 
ఇళ6/ ఇాదెళనె గొని క్షి, ఇల ఇళ ఇల్లి టా! ఇట ₹70 5 
ఇగ! క్రి ఇష ఇగ క్షి ఇళ ళ్ళగ ఇగ క్షి, ఇ భళి క్యా 
ఇలా ఇ! ఇగ ఇ ఇరాని గాగ భక్షి! 

గాం కళ! 

వనన హన 

చాల గ ఇబ! ఇ ఇగ ఫి ఇగ గ సఖా క్షి ఇల్లి 1 
గళం ఖభ ఇశ్షాళ? ఫె గాం ఇ ఇగ రగ! ఇ₹1్ల6 | 

గా గాగ ఇళ ఇం! ఇషాక్ ఇళ్ళ ఇల్రాభగ! ఇాగాల్ 6 ఇ ఇఇ 
భల కి! ఇ భా ఖ్ జ్ఞాతి ఇళ్ళూ ఇరా భళా కం, ఇరా ₹1 
ఇగాళాగ గ ఇల భి ఇ ఇ ఇ గ భిసిళను ఖాళి కానాల భి క 
ఇఫ్ ఇరా బిఇ ఇ ఇగ ఇ క్యా భళి క్షి! షభ కరా 1 
లాభ కి! ఇ ఇ ళం భళి కి! 

చా ఇరా ఆ ఇ ఇభ లి ఖ ఇళ్ళ ఇభ్రభగా! 10 ఇళ 
0 ఇళ ళం లికి! ఇ ఇరా నాగాల భ్ ఫ్ ఇళ? 



శ 

ఇశకి[ అగా గ చా ఇ ఫా కరా ఇ ఫా ఫా, గ ఇ కి? 
అగ, చె ఇళ ఇళ ఇరా గొల క్షి | గాకాణ 

ఖోఖ ఆళారళ?ళ! ఇళ ₹ళార ఇళ భి తి ఇబ ఇల్లిభ? జ 
శిషం ఇ ఇళ ఇఇ భైళిక్షి!, ళా ఇ ₹ ౧౪ ఫి ఇత్త ళ్ 

గ ఇగ భా కి, ఇజ్షా భళి ఇలు ఉలికి! గలా చ ఇళ్ల 
ఇజ్ భగ కి | ఇరం5 ఇళ కాళి లగే క్షి | 

ఇంకి ఇళ ళా ఇగ! ఇగ ఇళాస గ ఇళ ఇరగ కక జ ఇళ 
షం చ ళ్ గఖ భర క్లి |! ఇ ఇం ఇళ ఇగార భభం ఇఇ 1% 
ఇ 6% లగ కి | అభ ఇళ! ఫలి త లి ఇ క్యా ఇ భి ఖగ! క్షీ 

ఇళ్ళ ఇర ఉళి।ి లగ శి! ఇఇ [ఇ భి ఇల్య పలి కి! ౯ ఇభ 
చ ఇాగా పి ఇరా ఇల భి ఇళ్ళ భల కి, ఆ భగ ఇ గ (గా 

ఇ కథ ఆం [ళ్ళి ఇ ల ఇ ఉభం ఇం ఇరా ₹ణ్ష్య | 
ఇగ ఇంగ ఇ ఇం ఇగఖంసి గ ఇరా భా ఈం ఇభ? ఇగ కళ భై 
శిక్షా భి ఇగ! ఇగ ఇరా చి ఇళ ఇగ భి శ్ర భి ఇగ 
ఇం భాం భి ఇబ్రాళన? సని భ ఇచి షం చ ఇ ఇం భి! ఇఇ శా 

ఇళళి! గ ఇం భాం లి గరగ, ఇగ ఇ5, ఇధగా ఇభఇ ₹/ ఇ 

ఇం చె బ్ర ఖ జా గ 97 ఇన ఇ ణి? గగ? కి! గళ ౯6 

భఖ ఇరా ఇ7 భళి క్ల! ఇం ఇగ రార ఇళ! శి, ఇల గగ! 

క్రి, బాగ ఇభ 5 ఉక! ఇలఫె గాళిజ ర ఇ ఇళ్గళళ! 

గాణ కి, కా నాల భి ఇ ఇగ ఇ? ఇ ఇనా ఖీ ఇాగాగగ? 

ఇళ కి! ఇళ ఇన్ ఇ ఇఇాం ఖగ ఇ ఖా ఖగ క్షి | 

ఇసి, ఇళ గళ? గ్లూ ఇభ గ ఇబ ఇల్లాళగు! “షె ఇ ఇక్ గి రం 

ఇళళి ఇఇ బిటి క్లి! ఇం ఇ కలసి ఇనా ఇర్గ ఇళ క్షి | 

లస ఇఆంలింా భక! క భం క్పళను జ్యాల ఇలా ఇలగా కీ 

కళ్ళా ఇచ్చారా ఇలా ఆళళళాాాళ ఇ ఇగ త భశ ఆగ 

ఇ ఇభ ఇళ ఇబిఇర భరి కీ! కళ ఇగ క్యా భై ఇగ ఇం ఇళ్ల 

ఇ ఇభగ! క్షీ | 



శల 

భాం భి ఇ ఖధంా ఫి గా ఇ భాం గా ట్రాలీ 
వ్రజగ?ణ [గ ఇగ ఇంగాగళభిర్ని | ఇళళి ఇ ఇ ఫె కధగా గ ర్చ 
జభ ఇగ ఇగ? ఇ ఇల బిఇ! శీ | ఇభ? ఇ ఇళ ఇంగ ఇల్లి కి 
ఇగ్గం ఇళ ₹గరగా తార? ఇగిళగా? ఇగ | తం ఇభ ఇ ఇ కాం 
కాళ్ళా ళాల లి ఇకా! ఇల గారి రతాస్లా 
ఇచా ఇగ || ఇళ ఫి ఇంగా చ ఇగ భం కాగా భళి కి 
ఇళ గాలి భి ఇగఇగ ఇగ చ ఇజం భగ భి ఇచిన ఇళ కిఖ 
బిరంకి |! ఆ ఈం ఇ ఇటిలర? ఇస కి! భభ భారా ఇ 

గెకాకిరియలక త్రషళ్టై ఇషం ఇభను 1ఇ-ఇ4 | 

క ఇగైగా సె ఇర భం గ్ ఇఇ ల బాజా భి అ? 
ఇ ర ఇలా ఇ ఇబ కాగా ఇ ఇళ్లల్లి ఇ? భి ఇజ్రాళ? 

(౩ ఇలాషషగషెం గె ఇలా-షషంఇం ఇ భి) ఇరా? బ్రష్ ఇఇ 
ఖ ఇగ బర ఇళ ఇళ్ళ ఫి భర? తాగ గా కా భశ చ ళ్ళి ఇ ఖి 
కర? జైష్ | ౪150 ₹ళ్ల ఇఇ ఇలా ఈల ఇళ భా ఇగ ₹౯1 | 

షం ఖ్ ఇబిఖల? ఫి ఇగ ఇ గళ? గా ఇంగా, 
శళ్షళ్ళ గధ ర ఇ; ఇనా! ₹ ఇజగ? ఇ? | 

అబముఖాంనుం టి అంతలా ను 



ఇబ 

ఇభ ఇగ! 

కాంగ్రా 
ఇళ్షాగాఖ బగ గ లాగా ఇం ఇన ఇగ గార్ ఇల్లా ఖ్ దాగా ఇ 

శ్ర ఇఇం[్షం ₹ల కి | కార్చు ఇ ఇల ఫి బ్రా! ₹0 ₹ఇఇ్ ఇ ఇళ 

ఇశ ఇళ! గార? శ గాగ చల్లి ఇగ ఇగ | ఇష ఇ ఇష 
ఇళ ఇళ ఇకా క్షి ఇ సరం? భష ఫఇఇగా చి భి ఇరగ ₹0 ఇ ఇ క్షి+ 

ఇళ్ల ఆఫ ఆగ ఇళ ఇల | క్షి ఇ ఈక ₹గగ ఇల్లి భళి! | 

ఇళ ఇనా గా ఇ గరి భాగా ఇ ఇ భళి కి! ఇఇ ౯ ఇిభగోగ 
షా ఇగ ఇల్చనలా కం ఇబ ఇ కాం ఇం భర? ఇ | 

ఇళాగ్ ఇరగాగ్షా. స ఇ గగ (0 ఇబైళన్షగ ఇభ ఇఇ5 
౯|| క్షి! ఇం ఇ₹గ్షగ! ఇ ₹ ఇ ఇ గాగ గాంగ క్షి! కబర్ ఇగ 
ఖ్ ఇ ఇల్లై టై ఇసి లషాళ్ కళళ ఇంగ? ఇల్లా! తాషగ్ ఖా 
ఇోళ/ళ ఫి బ్ళాంగష గం శా భళలా క లగి! ఇలయ శ ళా భా! 
ఇ | ఇగ ఇ ఇఇ ఇబ క్రి ₹శ ఇగ ఇళ్ల శి, ఇ భర ఇగ ఫె 
ఇళా కరకాం కళా ఇభ క్షి-ంం లం ఇళ్ళ్లా సల భాగ కళ 
ఇ ళఇ్ళళా ఆ ఇ? ల కా ₹₹[ఇరగళ-గాళి ఇల్లి ఇ రాణా ఇళ బ్ర 
అగ ఇళ లగ ఇళ శ్రి! ఇళ ఇళ్ల ఇ భాగాల (ఇల) ఆలలకి 
ర్థణల | ఇల ళా గా ఇ 0% ఇగ శి । ఇళ ళా 7 జ్ఞా! | ఇ 
ఇష. భాగా ఇగ ఇ క్షి! ఇగ ఇగ ఇగ ఇస భగ (ఇగ 
ఖగ ఇళ ఇల్ ఇ కి | ఇబ్రాగ ఫి ఇ ఆ భగ ఫి గ గజి 
ఇ ఫి [౮ ఇఇ ఇళ! క్యాన్ ఫి [0% బాచి ఇగ ఇల ఖ్లైగ్లి కి | 

గారా బ్లా ఇ ఇలా శి ₹ళ్ళి ఇగ గ ఇం ఇగళగి ఇ ఇ ఇఇ 
ఇజ్రిక్షి | భగం ఇాగాబ్రాళళి గ ఇరా భళా ఇస్సి ఆగం ₹ ఇరగ భై 
గ ఇగ ఇరగ ఇవా ఇ న ల ఇ ఇగళ[గ ఇళళి భారా! ఇగేఖ్ల( | 

ఇ ఫె ఇగ ఇ ఇ ఇష ఇగ ఇ ఇళ ₹₹5 క్రి | ౧|| 
ఇల భగ ఇధాంళి భళి ఇల్ల ఇక శ్చ ఇల్లి కంర భగ ₹్ల కి 
ఇగళ్యిలిని కి ఇ లల ళ్ ఇన ఫెళ ల్ల ా ారం లలి కి ఇకా 



క్ 

వా్యాభికి శ్రి 5 భా భి ₹7ఫ ఇఇ ఇగ క్యా శ ఇంటి 

ఇగాగాఇాగ ఇ క్రి ఇభిం ఇగ శ్రి క్యార ఇగ! శ్రి ఇఇ ఇం ళా? 
ఇల్లి ఖై! ఇబ బాం కి | ఇ ళార ఫి ఇం కాగ కి, స భా ఇఇ 
కథ క్షి... 

( | 

శాం రీ .. 

[61 
కర ళ్ళి ళా ళా 
గాభ ఇ ఇళ్యాః ఇష ఇళేర్యాళ 

ఇబోకఖ? లచే భం భారా భా ఇర లలి క, ఇళ 
ఇభ గ ఇ లిగా కి, భర వాంచ బగా బస కక 
ఇాగగన ఇందా ఇ₹౯౯ భగ శి | భగారి భర కష్ ఇనా. భగ 
స ఇరా లలి కి! శి కా ఇ ఇచి ఇషం ఆగారా? బిక్షం 
ఖర ఖ్లైగ క్షి | ఇఇ ఇ ఇభగాగ ఇరగ లగ! కి | 

కళలో! ఇ భా ఇంళగ భై భి ఇగ ఇ ఇం ఇగిఖి ఫె ఇ భార 
ఇ/5 భళి శి! ఇ ళల ఇఇ ఫె క్షి-- 

|| 
న్ నన న 

ళా ఇ గొన ళా ఇస్టాాా 



గళ్ళ 

ఇ ఇౌర్యాగాగం గ ఇాజ్ష6 ఇఇ ₹ళబిం? భళగాాధం ఇంగ 
రౌ ఈజషెంగిలళిం | 

ఇగఖ! ఇల ఇాళరళ ₹| ఇరగ ఇం ఇస గ ఆగాళ్తాలిగా భగ 
ఇంగ ఫె భగం లి భగ ఇఇ లి ఇగ శి కాళ! ఇగ ఇర? గాం గజ్త ఇగో 

ఇట్లే క్ఞైళీ | ఇగ 9ఇఇ6 ఇ ఇజ్ఞి ఇం షళాాం గజి గా, ఇ ఇ 
౫ ఇల్లి ఇ ణా భా ₹ళ! భి లాలస గళ్, భళి భం ల్వఇ 
ఇ ఇాగగారా గా జ్ఞాల | 

ఇబ ఆ|| గ ఇగ! ఇగ భి ఇం ఇచ భగ ఫి భా ఇ 

ఇాశాణర్లా! భగ క్షే | 

ఇనన్లగం 9 కాగల ళా 
గా అ ఇ ఇగ ఇల లైల ఇళ? భైఖల ఇగ జ్ ఇ ఇగ్యా 

గళ్ల ఇల ఇళ కి ఇళ్ల ఇగ ఇ ఇల్లి ఇభ ఇ గ్ ఇ క్షి | 
ఇఇ ఇ ఇలా? ఇళళి! గాగ! ఇ ఈఫ్ బశ భా ఇగ గలి 
ఇళ ఫె బాం ఇ? ఈగ ఇగ ₹ళగ్ కాణి ఇ భాగా ఇం గారా? 
క్ఞత! కళగా, ఇళ ఇళ? ₹ఇసి ఇళ గారి జై కళగం ₹ళఇ, గఇఖి 
ఇళజ? ఇసాజ గ గాంగ భగ రా ఇజం ళా భి ఇాళా భగ 

ళా ఇ అజా ₹₹ బళ ఇకా క్రి ఇ ఇ కాగా ఇ ఆగి 

స గల కి! 2 ఇ ఇ ఫి ఇల్ ఫి ఇల్లి ఫా ఇ? ఇగ్లా | 

ఇగా ఫి ళం ఫఖఇ భి ఇర భా లి ఇగ! క్షి! క ₹1 



గిరకె 

ఇళళి ఇగస? భై ఇ ఇం శి ఇళళి ఇచ జాపి [భగ ఖై భి 
ఇష్యళా ₹౪ గారి క్రి. భగ (శి కధగా ల, ఇరా 
ఖా ఇభ ఇళ గలా క్షి! ఇరా ఇభ ఇళ ఇళ్ల ఇగ గరా కి | 
ర్ ఇస్ భి భా? గభా గరి ల ఇ ఇగ, 5 ఇగ 
షె అగారళ గ భళా ఇఇ గ ఖ్రైగ్ ఫి తం భాగాల! ఇళిష ఫలా? 
ఇ గాల ఇర భాన్ శి | ఇ ఇగలా గగ? గ గాజు గా ఇ ఇరా? 

లె కి ఇఇ చ ఇళ గాలి శి, భి ఇరగ, ఇరాళ్తళళ, ళాల లలల 
ఇభ ఇళ ఇం ఇట్టి ఇ! 160 ఇళ ఇఇ గాగ ౯1౧౯ ఇల్లి ల | ఇళ! 
ఇన్నా! ఫి గజి ఫె ఇళ ఇ (15 ఇళాగా ఇభ ఇం ఇగ! క్రి 1 ఇఇ 
ఇగ ఇళ లగ కి | లగ ఇ అగ శి ఇగ అగ! గ ఇ౪ 
శైల ఇషాక్ ఇల్లి ఇళ! ఇగ! | గాన ఇగ ఇర భగ ఖై ఇ ₹% 
ఇగషాళ్ళాళిల్లి ఇరా ఇళ గొళలాక్లి! ఇఇ కఠ కింగ్ ఇగ 
గాభరా? ఇగ క్షీ 

ఆభగ్లాల 1 

ఇణ-ఇగా భగ ళ్యుం కధ్ గిలక. ఇగాఇాగా ఇళ కక్ లగ 
ఇగాభాగ భళజ్ఞైం కర ఇంశ్రాళాలి. సొషాంళిల 

న్ ర  - 

ఇళ లి ఇ ళా! ఇం ఇగ ఇ స ఇలాగ ఇల్లి ఇళ్ళ ల₹ 

షరా ఇగ | ఇళ ఇ భ్రళళ గచ ఇం ఫళిం ఇల్లి, భగ 
ఫెభాగ గళ ఇగ కి ₹5: ఈగల గరగ? ఇల్లీ ల? | 



గంగి 

వసస. 

న ₹౯-ఇ౫ ఇల కృ ఇ భా 
ఇరషల ఇష ఇళ 1461 గలషళ ఇషళా కళళ 6 

సళ్ల 'ఈంషిళ ఇ, 19 ₹, ళం 

ఇగ! గళ ఇళార్సి ఇగ 1900 స కళ | 58 ₹4 ఇఇ ఇ ఇన? 
ఇభ । ఇగ ఫి ళం గా క్షి | 

ఇళ₹గ 1 

ఇభ ఇంఇగాభిగ్ కృ 9% ఇభ 0 కలి ఇళ ఇగ 
యమ్ మ. 

ఇఇ లగి ఇ గళ బం? ఉన్సై (గళ ఇళ భాగాల ఇట్టి కళళ? 
5 భా ఫి అలా ఇం | ఇ క్రాతళ గ భా భి 
ఇళ గళ ఇళ ఇళళి ఇగ ఫె ఇరగ కి తం ఇ? ఇ ఫి ఇఇ ఇరగ కి 



ళ్ళ 

శర! ౪ 

ఇణగింఇగా భగ ఇ, ఇభ ఇగ ఇగణ ఖా, 1 గ 

౧లళం క్షణాళాల కలకి ఇక్ ౧లఇెళి క్ష ఇ షలాకళ ఇరగ 

ఇగఖ గాల గాక్ట్ ఇగ ఇషం ఇ జిల కార్యా ఇళ ఇగ ఇ క్లూ 
కై! ఇఇ ణి ఇ డగా ఇళ గలా? ఇల్లీ (౯ | ₹్ల్లి త ఫెళ 
ఇళళి ఇగ ఇళ ఇళ గ భగం, ఇళ ఖా ఇబికి! కార్యా ఇళ ఇ 
జ్ఞంళళి ఇ ఇగంా ఇగ్గాఫి (ఆ క్షి భం భల భి ఈ ఇగ ల్లి ళీ కే। 

ళా! 6 

ఇగనంఇలగా భిళ జ్ఞా, ౧ గా లకక ఇ[గ-ఇ| ఇగగళ్ ఇ ఇఇ క్యా 
కరళళార! ఇళ్ళాషం సు కళశళల ఇఇ-షెం 

ఆరయ చలా నాశాయ నవనపోనాబ్ళు. 

చల ॥ 
గ్ షస, ముకి గ్థత్ళె, 



[6% 

ఇఇ లగి భి ఖ్రాాంళ గ భళా ఇలా ఇగ ఫశ గ ఇగాక్షీ। 
ఇజ్లి కళళాళగ ఇల్లి ఇళ ఇ: భగ ఇ కాం ఇబళా జ్ఞళ | కా భర 
ఖై ళాాణ ఇం ఖై ఇ లక్షి | 

గా 9 

ఇఇ లగఖగా ఇ ఇ ౪ ఇగ ఇభ (6 
ఇంఇల ఇంప అగా ఇ (౧ కాగా 

113 

గఇాజ్ర ఫి ఇఇ (1౧% ఇల ఇ భష ఫి గా ఇలా? గాభ? | 
ఇజ్ ఇగ ఫ్లై భతి భా స్షి | 

ఇళ్ల 6 

ఇరగ ఇాజరి కా ఇ క ఇఇ గ ఇలాళషిళ్ళికళ్ళి 
ఇలళళి కంరషల' ఇెటకం కృళ్గగా₹ త్పశళ్లై 3-ఈర ఇల్ల 



గ్ంళ్న 

ఇఇ! గళ గట్స్ ఇ ఇఇ ఇళ! గా ల ఇళ చి గా? 
జ్ఞైాళ అం ఇగాప్సి ళ్ళ గ ఇన్ బ్యా బిల్ | ఇల్లి ఇస ఫి ఇలా? 
ఇ భళా క్షి, ఇగ; ఇళ భష?! స ఇళ్ల ఇరన్ ఇగ గారా లగ 
ఖభాగా గ ఇనా ఇళ గళిచి ₹012 భష శఇలు భా జాల | ఇఇ 
జా గ ఇం ఇ ఇగ క్రిరట్! ఇళ్లితళిష్యా ఆ ఇగ ఇగగాగి- 
ఇగాళ ఇ గగ? ఇం ల్లి ఇ ₹జ్రి ళ్ళ గాగ భర శి! ఇగ గా 
ల ఇ కాళళ! ఇ ఇఇ షా గగ షా క్షి తం (5 ఇ బాళల ₹ 
ఇగ ఇ గలా ఇళ్ళ ఖగ క్షి! 

ఇభ! ల 

ఇనగింరాగా గొ కాళ్ళళ రిగళ్ళ ఇ? ఇ₹ఇ-ఇ ౯. ళం గ ఇషళ్ళ 
శై, ౪ లాగళ పె ంఆషాాళ్ళళ్ళ | లృళళ్షిళసెం ఖా, ఇల? పెం్రశంస్య 

తం . ఇభ, 

లస ఆకుండి. 

ఇల్లి ఇభ ఇళ పు బళాళ ఇలా క్ల ఇజం గళ ఇర [౧|| 
7౫|| గస్చ్ర ఇల్ల గై ఇళ ఉల్వా? ఇల్లి గా! ఇభ ఇగ క్ల 

, ౯౯ ఇ ఇ0%౪ గి వషాస్యఇకర! ఇ | ఇర ళం గగ ఫె ఇల్ల ఇల్ల! 
ఇ57 | ఇగ ఫి రాస ఇస ఈ ఇ? ఇళ ఇళ గాలా? 

ఇభిణ్లార! 9 

జంగ బర ళాఇ!ల్ ఇల్లా ఇళ్ళ కగాళనభ[ి ఇ. * 
ఇఇ ఇం భళా ఆ శారా | 



గం 

ఇఇఫి ఇగ ఫి ఇళ గరం ఇగ గగ ఇ ఇల్యు కళ! కళ 
ఇళ (గం. 11 కఇ ఇం) ఇబ బళ | ₹₹ ఫి ఇళ భళా 
శై గ్య గ ₹15 ఇ ఇరా రల | ఇరగ ఇల్లి ళ్! ఇళ్ల ళ్ళ భగ్గాగ 
ఇఇ, భా ఇళ భగ క్షి | 

ఆళ్ల! [0 

ఇఇ రాగాఇాగా గ లం ళఇఇ భా? ఇళ ఆగారా |! ఇగ? 
అగా ఇ ఇగాగాగా గ ఇర ఇచాణాగా గ జృళ్ళా కారు ఆగాణాగగ గళ, 
ఇల కిల వాగగా ఇ ఇళ్ల ₹7 ఇ గగ గ కి; ఇఇ! [గళ *- 
ఇంళిళకళ ఇ జ్ఞాజ అగ 0-ఇె-ష ళం ఇ ళళటై 16 ఇ గర్భా జెక్ | 
ఇర శరా గ గిం ఇళ్లి లి ళా ఆసాలి ఇగాళళ |, ఇగ్గాగ భి, 
ఇచ ₹ర్లై ఇబ ఇళ ఇలా గ బళ ఇగ ఖా గి ఇబ కేకలు జ్ఞా? | 

ఆళణగ్తార! 91 

ఇలాగా ఇళగల ఇస భఖ లం ఇల ఇళ | గా 
ఇనా గగణాగా ఇ ఇబ ఇఇగాళగా గ గళ్ళ ఇళ్ల కంల గో క్యార, 
ఇగగాళగా గ ఇగా ఇంగాణగా గ ఇళ్లూ కాళాలాగా గ ఇర అ ఇ 
ఇషా ఇళ 75 భళక్షి।, భగాాఇాగా బళా ఇ ఇ ఇభ ల4 ఇష 
ఇ గ. శాంళాంలంళష ఇళ్ల లగా గ గళ్ళ ఇస్తా శ కల్యా గ గా 
క్యా ఇంరగాళగ గ ఇళ కిం ఇధాణాా? ఇ ఇళ బ్య ఇగ ఇగ క్షి | 

ఇఇ భగ స గాప్ ఇళ ఇరిటిళ బై గా (౯౧౫; ఆభ 
ఇరాక్ ఇ ఇ? ఇల్యా? ఇట్టి! స్యా భగ గ ఇరగ ఇగ క్రి క 55 



ఇంథ 

ఇగ భా జైళ్ల | ఇల్లై ఇల్ ఇ కాంళి గ భంగి ఫి ఇల ఫి భం ఇగ 
కి, ఇజ్చ భా ఇ బలి గలా ఇ రష ఇం భగ ఇగాలాగా గ ఇగ 
క్యాళ్గ శి | ఇర: క్ర్శా[ంగగా ఇల్లీ ల ఇళ? | 

ళం ఇఇ 
ఇఇ రాగలరా గు షష గం[ఇగఇి ౯5 € అగా భరి! | ల 

గారా ఇలాగా చ ఇరా ₹[ు గ ఇళ ఇలాగా గ గు ఇట్టా ఇళ 
ఇాగాగాళాగ స కళ బల ఇళాలాగా గ షాలు అల ఇభగగ ఇల్లై కాగ 
ఇగ ఇగారాగా ఇ ఇగ్యాల్షి | 

ఇ ఇ బ్రంళలళి ఇ క్ళగి లాగా గళ్ళిలక్పి భాగ ఇగ ఇళ? ఇగ 

ఇ ళా కి | ఇట భి బ్రాాంళ ఇ శ ఇం ఇగ భార ₹117 కి | 
ఇగ ఇఇ భగ ఇ ఇ ఇరగ ఇల్లి ఇ్ఞళ్ | 

ఇరా ₹ళిజ్లైర? గ ఇం భగ ఇ అగి ఇలా ఇ కాళళి ఇ 
ఇ[గాగగల ఇ? ఇకా ఇగ క్షి ఇళళా ఇర్చాళ్ గ ఇగ క్షి ఇళ ఇలా ఇకా, 
భా ఇరగ ఇ ౯1౮౪2 క్షి 5౯ ఉఇాణ్లై ఇల్ లగా శ్ ఇ ఇరా 
ఇట్టి గొళళ? ఇష? కళలు [౯ లగ శ్రి | ఇళ ఇళ ఫి ఇభ కాళ 

గ క్యా అగ కలా ఇ ఇరగ ఇగ ఖగ ఇగ్య్య--ళ్లగా ఇరా ఇళ! 
గభళభ ఇగ ఇగ ఇగ! ఆగ భళి ఇ భళా ఇరగ గా 
ఇకార ళభి ఇషా | స్లూ ఇళ్ల ఇగ ఇ కళళ! షి ఇళ జర ఇ 
గ ఇ[5 ₹0 భోగాల 00/౯ భగ! క్రి కాళ్లి? ఇ కాళళి గ క్యా 
ఇగ లి ఇ ఇల క ఇసగాం 0% బైన! ఇఇ గా ఇ భల 

ఇక్మాళ ఇఇ ఫె ఇఇర్షర ఇషా గ లృజగగా అసిఇగా ఖగ? క్షి | ఇర ళా 
స్ నాగ్యా గార్ ఇళళి ₹0 ఇళళగి ఇట్ల ఇగ ఇం |! ర అం ఇలా 
షా ఇళ ఇ ఇగ? ఇళని క్షి | 
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ఇక ఇగ (షాషా?ా 

క్ళగ జ్ఞాళళ। ఛి .గా ఎ 66 ల. ౨ 

“ఇళ్ల రగ? ఫి భా ఇ ఇ ఖ్యాగ ఇరా ఇ ఇట్లా! బై 
ఇ ఇ౧౫ ఇనా ఫె ఇళ క్ల! ఉగ్గ భాగా గళ! 
ఇ ఇళ ఇ! ఇళళి భాగ ఇల్లీ | ” 

ఇొళ్ళగాళ్ళాగు 0 బగ (ఇ 
ఇక ఏ 39 

బృ కాం: 

ఇగ, ఇళ్ల! గ. గా ల్లగాబ 
ల వృదా? ౪4 గారాల కాగ, 

ఫి గళాలు. తతాల్ ఇాలగ? 



ఇ - ఇఇ ₹ 

వ 
క 1హ ల 

₹ళ్చిగా ళా ళ్ళ అఆృలళభగగభింగి ఇజ్చళనా? | 
శ్రగ[గరఇళిళ ఇగ: కంభం: గాగ: || 

లా ఇళ ₹ క్షం షాబ్రగ్షక్షగ?, 

_ కలి కళ్ళ భా భళా ఇల్ ఫి ఇరగ ఇనా కా ఇగ గగళ 
రా? గి బళా ఇళ ఇగ ఇ ఇళ భల ఇగ ఇ ఇలాగ ఇ 
జార ల ఇ ఇళ ఫి ఇ జాగాళ! లి ఖై! ్లి | 

ఖా గ ఫె [గారా ఇ ఇళ్ల ఇ క్రి ఆ ₹1₹ ఇళ్ల 15 ఇగ ఇజ్ 
గాగ ఇసి గళలా కాగళ్గాగా ఇగ ఇళ జర్ర ఇ గళ్ళ బళ భగ ఇ [గగ 
శి, ఇళ ఇళ్ల గా ఇళ ఇగ ఇ కాగా ఖగ ఇప ఇగాళి ఇ ఇగఖి క్షీ | 

ఇల ఇ ఇత ఇగాళ భి కగగ ౯ ఖై శి |, ఇర: ఇ గాలా ఇ 
ఇ ఇగ ఇగ క్రి గంగా కళళ చ ఉం ఇళ ఇగ ఇ ఇ 
ఇగ ఇ ఆగ కాం శి | గగ, బ్రాళళి ఇగ ఇల క్షిం- 



ఖే 

ఇగ గరా ౫ ఫి ఇళ ₹1% ఇ ఇగ ఇల్ ఇళ 
అగా గరగ తగా ఇళ్ళ! శే! ఇ లగ గి ఇగ ఇ భల? ఇ 
ఇం ఇచి కి | ఇళ? ఫె ఇళ ఇ గళ ఇళ్ల ఇగ ఫి అగ ఖగ! 

కి ఖల లగి ఇ కధలా? (5 ల్లి ఇగ ఇగ ఇ శాఖ ఇంగ శి | ఇగ? 
లగా ఫి క్ర ₹గా ఇ ఆ కళళ కళం ఇగగన్తో,. ఇారగగల 
ఇ౯ ఇదగాళా ఇళ్ల కి | చచి బంగా ఇళ ఫి గల ఇ ఇళ్ల 
ఇగ ఇగ్రలణ్లా? క్రి |, ఇ గి ఇలా గఇార భు ఇరగ గా 

ఇగోక్షైగళ? ల ఇళ? కఠ [గరగ ఖర శి ఆళఇ? ఇల్లి ఇళ శి | కగళ్లగా 
గ ఇ గాలా ఫి ఇరగ ఈం గా కి నాల ఇం కళ్యా గ 
ఇళ్ల గల ఇజ్బ నాగా ఇళ్ల! ఇగ శ ఇభ వోగ్ ఇ౯ భఖ | 
కాగ ఇ ఇ? భంగం జ్యాంగ గా, ఇగ్య్ధాగ గళ! కగల్షైిగా గ 
ఇకార ఇజైగగ ఆభషాకు ఇరు ఇళ భక్రాగాష!క, ఇల్లారగ! 
ఇాళఇార) జ్ఞాగ[గాగ, క్రారాాషళు ఇళళి ఇగ గ! ఇ ఇఖగ షె 
గగ ఖా ఫలగగణ చళ్ళ | . 

ఇాషాళం? క్రగాల॥ 

కంద 1 ₹1[2.[0₹6 శ₹రశిాం[ 

గం స లగ ఫి గా స గా కష సా గారాాాగ్షగ ఇ 
(గ? ప్రాం 

ఇషా ఇఇ) ఇషా నాగా ఇషు కారు ఇషా, 
(ఇ గం భాణగగ్సా ఇంలి ఇ వాగాషాన్తు, ఇగ, 11051 | 
ఇరగ ఇల కం ఇ? ఇషఖాల క్షి | ఇళ ళా ఇ బర, అగా ఇళ ఇ 
ఇరా? ఇల కాలా ఇార?ల? కి | ఇగ ఇ అగా ఇనష్షగ ఇలా 
గొరు ఇరగ ఇ్యార్టి అం ఇల్లి భళా ఇల ఇళ! ఇగఖాగ క్షి | 

ఇంగా ఇగ [61-౪1 సళ కం భల భార్ ఇగ. క్యఖ: 
(0 అంగ ఇ, ఇజాళంగాం గరు కై లాగ ఇళ్ళ: ఆగ్గభినె 

ఇగళ ఇళ్ళ ఇబ గళ | ఇనా ఇ ఇరగ క్యా ఇళళి, 



క 

ఇన స? ఇఅగాగి కి! ఇళ ఇషా? ఇల్ ఇం కాస ఇ అరి భో 
ఇ ఇంగా గాభ ఇ ఇఇ క్షి! ఆగ ఇగ గ ఇళంగ ఫె ఇ 
గళ ఇక్ ఆ|| ఇ క్ల ఇంగా భగ క్షీ | 

ఇరగలాళ్ళ్యాం: భళి ళా?ంు ఆగు, ఇళ్ళ: కాగ్యాఖాగ్నా ళా: 
శ్రగ: | ఇళ్ల ర గ* ఇ ఇజ్చక్షి, భళే ఖా ఇలాక్షి | భళి ఇ 
ఇళ? లగా ఫి భళా ఇ ఇఇ! ఇఖ కి! ఇ₹ట్రైిఫి కాజా ఫి ఇగళ 

ఇంగ. ఇళ్ల క్లిాం-అగగాళ్లగగాణా గాచిన ఇగ గం; భగభగ! 
ఇజ్ష౯? ఇ ఇలభ/మ ఇఖి[గగాం 1 తా కాణి ఇ ఇలా ఇగ ళ్లోగా 
కాలు ఇర జృళ ఇ) భణ గలి ఇళ్ళ ఇగ ఇంగా కలకం ఇ గళ్ళ 
కళ్ళి గాలా ఇ ఇ/౫ ఇ ఇభ క్షి | 

ఇళ్లగాళ-ంక: గగాం) గారా? కరం ఇం కగు ఇళ! 
త్రాగాలి, గళగళగాంం గరా ఇళ్షళం గాగ ఇంగా ఇషాం, 

ఇస్తారా లలా ఇలా ఇరా గాణ భిగగాాంగగళ్లాం ఇళ: ఇళ, ఖ్టంళ: 
ఇర/భ0/ కష ఇగ ఇాిగాగాగనా బ్యాం అళ్ళాళగం ఇషా గగ: ఇల 
ఆం, గమన క: | ఆలా జగాన ₹ఇ₹ ఈల భ్యాళాస్యాణ్యానై 
ణ్ఫఘాాంళా | బతి ఇ కరం. గసాాలు కరా? భ్ 
ఇగ ఇగ || ఇళ్ళ ఇళ్ళ వ్యాళ ఇ! ఇ క్పి ఇం భి భంగి ₹₹% ఖగ! 
శి భధ కలగి తగ ఇళళి ఇ ఇగ క్షి | ఇగ ఇలళ్ఞై ఇళ భళి | 
ఇజ్లై ఇఇగష? క్రి | గం షా గాగ! ₹ఇ జంభం ప్లే ఇలాగ 
కరా ఇభ ఇళ ఇ ఇరా ఇళ ఇరా గాభ శి గొళాషలి ఇట్ ఇఇ ఇ ఇష 
గళ్ళ ప భగభగ ఇ క్షి | ఇళ ఇం గాల క్షి! ఇళ ఇజ్లిఫి ఇ₹౯ ల్లి 
గ ఇగ లా క్రి! ఇళ! ఆకాశ ఇం! క్షి! ఇరగ గాగ ఇల్ల 

ఇభ ఆరగ ఇర5! శి | ఇబ ఇజ్ ఇర ఇలాగ ఫిగ్ కి! భగ! ఇళ 
గళ, పంగా ఇళ ఇజాగ బాలి ఇ ణ్యాఖ్రిగ ఖై రా ₹గాఫా 
గాళాళ గ రగగు ఇర, ఇ ₹ ఖా ణల గ, ఇాణాగగా, చక ఫి 
ఇవా ఇఫ్ ఇళ భభి ఇసి ఖై గ! గళ్ ఫె భగ భగ ఇలా 

ఇజ్ఞి కృష ఇళ ఇగ! క్రి భం ఇంగ లగ? క్షి | బ్యాం ఇగా-గళి ₹5 ఇ 

ఇ గా5 ఖై! శి | 



ఇళషగక్యర: గజళంు శా ఇలా: | ఇళ? చః కళ ఖి ఖం 
ఇం చకా గాళ్ళ? ఇగ ఇలా శీ | 

ఇఇషళాషళా టి చాలి, పళ! ఇభ, విట్ ఇం గిలా 
ఇరా ఇల | గంప అగా గ ఫరా ఫి గారాల గకార 
ఇఇ కళధా ఇగ ఇళ ఇ ఇబ్చ ఇళ ఇర్ట ఇళ సా ఇ ఇగ 
ఇగ కి! ఇని ఇగ! ఇభ ప్లై | 

భఇాగణాషఇగ ఇబ తగషాాాన్చ ఇర ఇలాగ, గాలి ఇళ 
జ్యా: ఇ 5: అగా? ళ్ళి: ౯౯: | ఇళ ఫాం ఇల క్ | ఇళ్ళ 
ఇర్థర ఇళ గళ? ఇలా అగా ఇ స్ | గాగ భం గళాణలి గార షి బగ 
జి ఇసి భై గా ₹ఇై ఇళళగా భగ! శి! ఆంగ. ఇ ఇళ ఇళ 
ఇళ కి | 

జా అలంళలి ఇఇణి్ కళా ఇ! ఇ ₹ఇ కాలాక (గా 
జాం ఇళ్ళ ఫగాగ ఇగ ఇసు న ఇగ శి భాగా ₹2 గైర్ ఫె ఇఇ 
కాశ కి! భళా ఫి ట్ర ఇఇ ఇబ గగ ఇఇ కి ఇ ఇల్లి 
ఇళ కర (గిగా? ఆం ₹ ఇల్లి ల్లి, ఇక్ ఇలా ఇగ ఇ? ఇళ 

6 ఖల! కి | ఫా 715 భషభగగా ల? ఇరా ఖ్రైళి క్ల, ₹భగగా కల 
ఇనా ఇ ఇళ భగ క్షీ | ఇజం? [కా ఇసి భాం? కా ఇగ ఇ 
కై, లగ భి యంగా? ఇళ సా గగ 6 ఇల గ ఇర ఇంగా కి! ఇళ ₹₹ 
లగా ఇ భగళ గళ ఇజ్ కి | ఖగ ఇచా ఇాషలి ఇ కా 

ఇళ ర్యాగ్ కై | 
ఇషగఖ్ [రాగ ఫె ఇ ఇఇ ఇఇళగ గధ ఈగ ఇఇ గషాగగా 

ఇగ క్షి-- | 

ఇగ భళభారా ఇళళి: గల ఫె ఇఇ భాసఇాం భష ఇ 
ఇ₹| క [గ శ్లీ | ఇగ చి ఇళాా లాగా గ బ్రైఇ కి ఇళ ఇరగ 

ఇిళాణి భం ఇరా ఇజం లగా కి, ఇ ఫి ఇత్ర ఇ కై భాగా 
ఇగ గ లిగా క ఇఇ గ కాణి ఇల్లి ఫైళ ఇగం ₹ళళి భం కాళ 
శరభ స్థల గి | 
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ఇఇాళ షి ఇగ కాం ఇ ఇగల ఇళ్ల కీ! జి ౭% 
ఇ ఇ ఇంా5 ప్రి |! ఇళ | బగా ₹|ా ఇ క్లి సఖ? ఇభ? 7 

షం ఇల ఇల క్షి | ఇళ గళ్ల రంగ ఆ|| ఇల? ఇరా ఇ కాగళి కి 
జిల ఇళ ఇరగ ఇగఇ!ఇగ! ఇళ్ల ఫస లాగ కి | ఇగ: ఇగాళఇగ? ₹ల 
క్యాళ ఇ ఇల ఇళ్ల కే | బృషళ్ష ఇ కాగి ఇగాగగ! ఇఇ భష ఇ 
ఇరా ఇ? ఇగఇ కి | ₹₹ గషాగ ఇగ, ౫ ఇభ కాళి, 

భగ ఇఇ ఇ ఇ ఇళ ఇ ఇళళి ఇగ ౯౧౫ ఇళ క్షి | 
చా 

రరాగ ఇ శిలాంళ ఇష ఫెళ క్యా లి ఇఇ ఇసాక్, ఇగ; 
ఇభాగార 72 గఇభ? [౪ క్షి | 

ఇఇ | 14 గ ఇం ఇళ ఉళగ? ప్రి | ర్చ లాగ ఇ ఇాగగా 
ఇ కళా భై గళ ఇ ఇ ₹ ఇఇ! ఇ ఇఇ ఇఇ క్షి | కాగల 
ఇక అగ క ఇల ఇన ఇోఖి (౪ ఇళిలి కి | 

ఇల ఇ ఇం? | (00 గారా ఇ 11౯1౫ క్రి, గా 
ఇ గాజా లి ఫె గచ ఇల ఇళగన ఇ ఇరగ క్ భ్రైగ! క్షి! ఇగ: ఇల్లి 
ఇంగ గగ | *ఇల ఇ ళం ఇరగ గ ఇళ క్షి | ఇజి ఇగ ₹51 
ఇ₹| శి ఇ ఇఇ ఇం ఇ ళ్ క్షి! ఇగ: క్షి ఇగ గాగ! | కఠ 
₹1భ౧6 గ ఇళ ₹ ఇళ్ల! క్ల | 

ఇ|ర్రాా-ళిచ | ఇఇ ఇారగాలగ ఇ ఇఇఇాలా క్లే | 

ఇ₹గఇల గాంగ భి ఇల్లై | ఇళ్ల ఇద్యా: ఇగ అగ ఇ ₹5 

శి, ఇలాగా గ గ్యళ ₹౭ఇ ఇ భగ! కి ఇగ: ₹ఇఖ! భభ. కఇగగ 

ఇఇ ₹ ఇళ్ల స్లే | 

ఇల-ళ్ళక | బెల్లి ఇగార!గ గిల ఇళ ₹[ ఫి ఇల? ఫె ఇళ్ళకి 
ఇనా ఇగ కి | ఇళ || ఇరగ ఇగళ!ళ క్షి | 

ఇక్రాాగళి | ఇఇ ఇళ ఇల ఫె ఇనా గళ భం ఇక 
భిళగా? క్ల ఇగ: ఇళ జాగా గా|? 1 

ఇషర్ర-గళాగా | కం భాగాల భళి ఇళ క్షి ఇగ ళ్ళ ఇర ఇన ఖా 
ఇగ ఇ₹|౯ క్షి | 



లీ 

ఇలా | ఇఇ భి ళా ఇం గల | భాస ఇగ గ 
గాకా భష ఇ ఇళ? ఇటా శగిషర ఇచ్తాగ 6 ఇం ఇ భోషఖా!: 

థగ క్షి | 
ఇంగా! ఇలాగ సె ఇబ ఇధి ఇ గాగ గా గాణ 

ఇఇ ఇల ఇల్లీ ఖా జ్యా భి ఇం ఇ ళాళాగా కి! 

ఇగాఇాభిల |! ఇకంగా రాగా ఇ క్రళ భఖ! ఇగాక్షి | 
రా! ₹|| ₹115 ఇ ఇగ క్షి | 

ఉగాది | భ0 లగ ఇబిక్లి ఇఇ ఇం ఇ అగ ఇగ గగ 
భి! భారి ఇళ ఇ భి ఇగ? ఇగాగా? లగా క్షి | 

ఇంకా |! ఇలాచి కలగా ఇభ ఇళ ఇఇ ఖభి ఇగ) ఫి ఆగి 
కి గం ₹గఫి ఇ ఇ ఇ ఇళళి ఇగ ఇసి శి | ఇ 

ఇం ష్ - ఇగ ఇగ్యాఖ్ - ౧౫ 

ఇష - భష = గ్య, ఇంగ - కేక 
ఇ కరగి - ఇభగాగ, గా - (| 

క్యు ఆళ్ళ - కగు, రాళ! - గ్య 
ఇగ ఇభ కళ్యా, త్తం = క్యా 

షె గ భళా అభిర ఇస గ ళం రగా 7 శగా గ ఇగభాగ 115 
ఇంగ క్షి | ఇభ ఇ ఇ ఆల కి, బాభి గ్ భా అభిలాష 
ఇళ ఇరా ఇషా ఇలాగగా ఇ ఇగ ఇరా క్రి | ఇఇ ఇట్లా ఇ 
ఇ ఇలా క్షి | గాళ్ళ గ తృళ రల గళ్ళ ఇళ జెళ్ళ గ ఇ ఖిఖరి 
ఇంకి | ఇల లక ఇ జజ? | ఇల? ఇ బళా కషళ న ఇభ ఇళ గారాల 
చ ఇగ ఇంగ ఫి ఇం భగ క్షి | ఇగ చి ఇ ఇళ్ల క్షి, ఇగ ఇళ్ళ 
ఇళళ్లళ! ఇంగ క్యా ఫి భజ! ఇస క్షి! కం భల సా కాజా 
ఇళ ఇళ్లకే! ఇగ్యాణగ ఫె ఖగ భగ గ 05 ఇ! ఇ 
కాం ఇర! ఇల్ల | 

ఇఇచళై గస ఇ అగి క్షి | 



ళీ 

అరా? ఇ అణగి క్రి ఇ షి ఆన్ ఇ ఇగ ఇలా 
ఇల్లీ క్షి 

ఇరగ ఇర్రళంళాగా గ ఇంగా భర కి | చేరగ శాలి! గ ఇగ 
ఇళ గాకా ఇగ క్యఇ షి క్షి, ఇ్యాళ్ ఇగ ఇబ ఇ? క్రి, ఇ్య్జా ఇస్ గ 
గం భష ఇ ఇలా ఇజ్లై ఖ్య్యాగ క బై ఇ ఇష్టా? ఇషం? లళఖళ 
భగ శి! గాం ఇష ఇస్యళ్ ఇ ఇలాగా ఇగ్గా పి, ఆగిందా గ క 
ఇ ఇంళాగా ఇరా కి |, ఇఇ కళ ఫి అతా శి; గణా ఇ బాలి గ 
గరగ ఫె ఇళ ఇ ఇలా భ్యా గాలరి కి | ఇలాంర ఫి ఇగ ఇ ఇ 
ఇంళాగా గాగ శై ఖా [1 భాం ఇ రగానిళ? గళ: ఇళ శరా భగ క్షీ | 

ఇళ లర్ర-గాంనాం చె కం ఇ భిచషళాన్ ఇగ్గా క్షి, ఇల్లి ఇరా 
౯|| ఇ ఇలా క్షి | 

జాచి ఇగభ్టాగ్ ఇబ కి, ఇళళి గారా అ ఇ ఇగ క్షి 

ఇెళార్ట) ఫె షల కిల గగార్సా ఇళ్ల ఇగళి ఇన లల 7 గ్య 

ఇ కళా క్లే | 

ఆగం భి భంచి ఆళి భగ! కి! ఖ్ ఇటలా క, 

ఇళ ఫె ఇగాారగన్? ఇ ఇగ ఇ | 

గాధాళాగాాా ఇ భళి కస ఇళ్యం ఖా ఇభ లక్షి | ఇళ్ల 
ఇంగా ణా ఇ; ఇగ క్షి, ఇగ ఇగాణగ గ ఖర ఇ భి ఇగ? 

గగ ఇఇ క్షి 

ఇలా గాం ఇలాగా ఇ ఇగ క్షి | భరాం గ గ ఇళళి భగ 
కి ఇళ ఇభ ళల గ ఇం ఇళ ఇ ఇ ఇళ ఇల్ కి! జగం ఆళి! 
ఇగ ఇ ఇగ క్షి | 

ఇాణ్యా-గంళ్లై ఇళ ఇ క్యా ఇ? ఇషభాగ ఇళ్ల క్షి ఇ గ కా; 
ఇగ ఇళ రం ఇ భి ఇ లగా భళి శి | భారి ఇగ ఇ కరి ఇ 
ఇ గాలం ఇ ఆగర కై! ర్యా 0 ఇళాషా గ ఇ కాగ కాక 
ఇగాఖాళ్షి 



భై 

.ఇగాకాంగాం స్ ఇళ భి భాఇణగ 0 కల ఇ ఇం ఇగ 
షి, ఉళిగాళ్నా బ్లా ₹5 ఇళ్ల ప్లై | ఇధి గగ ఇరగ ఇగ క్షి | 

. ఆం | ఇణ్యాాళ! చ గాభ ₹౫౭ బళ ఇబ ఇ ఇగ 
ఖని ఇగ ఇళ ఈ ఇ ఇగ ఇరా ఇ | 
ఇఇ-భిర | ఇకా ఫి ఇగ ఇసి ఈ ఇ గషణగి ₹గాక్షి | 

ఇగ శ్లగ ఇ ఇ ఇ ఇభ ఇల్ల క్షి | జి ఇలాగ ఇ ఇంగా క్షి | 

ఇళళి ఇఇ ఫె ఇగ ఇ కం ఇ ఇభ జిన్ ఇగ! ఇళ్ల ఇగా7 
ఇళ్ల | 

ఇ౭భళ్ళ[౭ార్తంళగ) గ కేల ఫి భం కణత ఇఇ ఖా. (7 ఇ 
శి భాషగా ఇగ క్షి | ఇర: గాం గాలి భం ఇ ఇళళి ఇనా ఇ 
ఇళ బాగా న్లి |, ఇర్గాషళి శి ఇ ఇళ్ల లఖి ఇళ భగ కి | 

ఇఇిగగగళా-గా?ంా రిల బగ ఇల్లి భై కిం గస ఇఇ ఇఖల క్యల 
ఇనా ఇ ఇళ్యాగా భంగి ఇల్లి ఇళళి భగ క్షి, గా బగచా ఇల 
ఇళ భిగ ళా ఫి ఇద్యా ఇం ఇగ భ్రషక్షి గారి ఇళ షష భల [గా ఫె 
ఇ క్యాఖ్ ఇగ ల్లగ ళా ఇ ఇళ ఇగ ఖ్రైగ క్షే భం ఇళ ఇళ 

ఇక్యళ జ్లానె క్షి | 

ఇగషళ-లు, భభ, ఇన ఫె ఇర్ళిగల ఇగగ ఇ కాం ఇగ? బ్లా 
ఇ! కి |! ర్త షర క్యా 707 బి కి; భాగ ళ్ లగ గ సంగ 

ఖల గాగ క్రాకళ ఇ అ్యాఖ్ర గ ఇ ఇ ఇ ఫి ఇలా గ రళళా ఇల్, 
ఇం గళ? ఇగ || గ గరగ ఇజం గ చ్చిర ఫి గాచి ఇజ్ ఫె ఇఇ ఇన్ 

ఇం? చె ఖం ళల ఫి భగ ఇగ శైల? వ్యరి ఇళళి భగ క్షి | ఉళగాళ 
షాళార ఖ క్యా ఇ (౪ ౯% క్షి | 

ఇఇ-ఇగషళ స కం ఇ బళ లజ భి భం అం ఇళ్ళ ఇలా. ఇళ్ళ 
సీ, ఇని ₹00[05 ఇళ ఇల్ల | 

అంక గగల గి ఇంాగ్ధళ్షైి కిం భాకక్పర ₹0 ఇం ఇ ఇ₹షభ 
వాన? కి | ఇ ఇగాంాగా ఇ ఇయాష ఇం ఇషక్లి, ఇళ ఫి ఇరగ 

ఇబ్షి ఇంగ క్షే | 



కళ 

షిళంన లం ఇలా శారల్ల అగ బళరర [సగ ఇ ఇ ఇ కషభి 
శై బాగు ఇ కషళ ఫి లాగ్ ఇరగ ఇ లాభ! ఇనా ఇఇ క్షి | 

ఇార్రాళాటి్ ఇళ వగా చి ఇన్ ఇల కి ఇ కషం క్షి | ఇ 
ఇంగా ఇగాణ్యాగా ఫి శ్లి | 

ఇెళాలగ్గ్ కేళి కర్తల ఇ భాంగషగ ఇబ క్షి శేష ఇళ జజ క 
ఈఈ) కి 5: ఈ (క ఇ ఇఇ ఇగ క్షి | 

ఇంా[ారం షె కాం ఫి [ఇరా ఇ% లి ఇఇ ఇల్లి వ్యాళ ఇళ ఇగ! 
సి ఇఇ ఇళ్లకి! ఇభ ళి ఇబ ఫి ణల భాగ ఇళ్ళ భక్షి ఇషా ఇళ్ల 

ళల గి ఇగ ఇం ఖం కి, ఇ గాగ భి ఇగ గరా ఫి స ఇ 
ఇఖెళి క్షి; ఇగ గళ ఇళ్ల కృళా ఇ7 ఇగ క్షి ఇళ్ల ఇగ బగా ళం (|| క్షి | 

ఇగ ఇ ఇళ 05 ఇగ 4 స ఇల్ల క్రి గఇాల్చా చై రగ 

ఇరగ ఇల్లి భగ | గం ఇగ భజ ల ఇళ క్ష (ఆళి ఫి షా ఇంగా ఇగ 

గగళ్తా ₹ఇభ/గా, ఇగాళి, కళ్ళా ఇ కళగా ₹ళఇళళచి ఇష ₹/₹గ 
ఖభళ్షి। 

పానాణలినానా అనానాణనన ఛి అ జాణ ఇవనితాణను 

ఇభ (గగ 

క్యా | ాగ్గగ ఇంగ 

ఇళ కఇాల ఇ గళ ఇగ! ఫి ఇగ ఇ ఇాళాఖాగ షె 
ఇ [|| క్రి గా? గాకా భారా? క్షి | 

ఇాళ్ళ్యా: తళ భగగాళ: త్రళషగా వాగగాల లా గాగశాన్నాళళా:!। 
జై లజ, శ్తాకాం ఇరా ఇ ఇళ! భషాాళ భాాళ!5 కరోనా ఇ? ఖ్రైగా? 
కై, కళా ఫా ఇస ఖిలా అబల లగ క్షి | 

ఇంగా ఇాంళళళ్లాా: కళ్లాళథా: కానషఖా: ఇగాగాన్సా జాం? 
బ్రా భగాళగాాంధా?! గారళళలాగాలా? 11 ఇం ₹గభాంా గాభింగొళ్తళా?ా 
గాం ఇళ గాన్న ఇగ అభా: అలాగై ఇగ: 

ఇళ భక కి! ఇ ళ% భి కి! ఇం ఇల భం శిలా ఫట 



కళ్ళ 

జసు అబరీస ఇర, భం లజ భష కి, ఇ క తళా భళా భర 
ఇజ్టోనా భాాకాగ ఇ ఖర కి! భి తష ఇర క్షి | ఇ ఇగగగాగా, 
ఇగాగా ఇరా గి ఇలా గిం ఖా భగ కి; ఆగగాగి భి 5 

ఇ ఇల ఇబ్రసాలా భగ కి, ఇ ఇల భల క్ల 

ఇరా లా భాాన? ఇరగ భఇాల్ తళ ల్లి క్షి, గాధ ఇగో గొల్లి 

ఇోషఖ్ (౯? ౧౯ క్షి | 
భళ/ఖళభలంాణాగ్ ఫి ఇగాగా జాగా క్షి | 

శ[రగాంగాభగ్యాం గి | ఇగ ఇలా క్రళి శే ఇష 
ఇళ కి; ఇర ఇంగా ఇన్ శేస్షళ్టి | 

ఇభ ఇ్రరాడ్తాలి బంగారంలా! ఇర ఫక్ లాగా 
గళ భాగా ల్లగా క్షే | 

ఇఇషిగ--గాట్టుల గం ఇ | ఇగ ఇట్ల భళి క్షి | 

ఇళ్తాా?ళభ--చబ్లి ఇల ఇరగ్లగ్గళ్లా. ఇ శ్ర ఇ₹౯ క్షి | ఇగ (| 
జల కాగా ఇళ వానల క్రాకాా. అభా! కాగాక ఇళ 
ఇగ | భాధషాగగాగ? ఇట్ల లన్ని ళ్యాంగ: సంరార? || స ట్రా 
ఇరగ అ అగ? కి | ఇభ? ఇల్ స్లాష్ ఇర్యళ ళం అగి కభరారగ 
₹| ' ఇం ఇశ్రా! లా” ఇగ కి, ఇటాలి ఇ 

ఇారాగాళళి ఇర ఇ ఇచా! ఇసి గాగ కి! గబ షాకి 
ఇళ షా ఇళళి గాగ ఇగష్యాళ 7? ₹7 భషంా ఇ ౧౫ కి; ఇగ 
ఇగ ఇగ ఇగ క్షి | 

ఇభ్రఫాంం త్వాం! ఇలిం ఫళి భారిగా ఖగ! కే | 

ఇలాకరాన? ఇంగ జగం ఫై జల ఫి ఇగాగా ల్లి క్షి | 

చిళగాఇం- ర్య్దాకలగ. అగాకాలి. ఇారాణాగగా: 
ఇరా ఇనాం |! తరంగాల? గంగాం భగం. లృషషళ్యాళ్థ 

కాషాగాాారాన్షానాు 11 ఫెళ ఇరా భం ఇరు ఈ ఇళ? ్యూ 
స్తా ₹ళగగ గగ ఖ్ వాళ్లైనా ళం ఇరా, ఇళ్ళ భార్యా గళ? శరభ 

ఖు భార్యాం ఇ? బళ్ళ, ఇలాగా గళ బాగ ఇ కళల ఆల క్షి | 



ళ్శక్షి 

ఇం అాగి--భాా గాగ బా లగి లి ఇ కళా ఈగ? తెగ 
శ్రఇళం ఇళ కిరణ వ్ల క్షి | భళి ఇళ, భల ళా ఇళ భళి! ఇ 
ఇగ? కఠ భగ! గాొన్టై ఇషం తెగ భకఖి బెక కి! గా ఖై 
కళ ₹|౯| ₹ భాష ఖైగ్గగ క్లే | ఫా వజ్ర ఇసి శ్రగాక్లి, గ? ₹ 

₹గా ఫె భ్యాగాగ ఇంగ? కి |! ఇర ఇంగ ఇ బాభి భళా ఇ భై! 
కై, ఫ్య [గా తిం భాం ఇ క్షి! ఇర ఇ! ఇళ ఇరగ నాకా భగ! 

శి, ఇ ఇళ? ఇల్లి లర, పం ౫౯ భి లగ కి! (ఉల ఫి ఖగ్గా 

గృగాగాషళిం ఇరగ లగ కి [| 

ఇఇ లాంచో్ బళ ఇఇళాసారా భల ఇరగ ఇభగఖి ల్లగ క్షి | 
ఇళ ఈర గళ్ల భగ | భక త్రాగ తం ఇళ ఇళ్ళ ఇభ భ్రళ క్షి | 

షెళ్షగ ౪ లగ క్రి గం షర్ట్ ఇళ! గల్లి బగ | ఫెళ తష గగాఇ తేల 
జాం కా? ఇ గాం జ ఫె భైషాక్షి | ఇఇ భోఖ తిం భల ₹7 
ఇగ శి! కరం ఇ! భా ఇర్టగా కొగాగా డా భగ క్షి | కారం అం ఇళ! 
షా ఇస ఇ ఇరగ ఇాగాగ ₹ళ్ల క్షి | ఇగ్భాఖి 55 భగ కీ | 

గజ క్యఖ ఇక ఇ భల ఖై ఇఇ బ5 భగ భం ళన? ఇగ క్రజ్! 
ఇం ఇర కి |! ఇర గ ఇ₹ర5 ఇల్లి బైల |! ఇరగ ఇళ గా వష ళా 

ఇరగా ౪౭5 ఖగ క్లి | ఇం ఇఖషఖి ఇం క్ల క్షి | 

ఇబ వ్యాక ఇగషగ ఇ భల ఖై ఇంాభళ గ త్రం భం భగ 
గూ ఇగ క్షీ | 

ఇళ కఇ 15 ఇ బై ఖం భాగా లగా కి! భగ్లా ఇ 
ఇళ్ల గ ఇల్లి లా ఇబ |! ఇ గా భి భల భా ఇల్లి బర | జ్ఞా 
ఇల్లి బ్రష్ | ఇభగాఖ, ఇషషగా ఇళ గాభ ఇరెళను భల ఇళ 

ఇగ భగ ఇకను ఖగ కి | ఇగ ఇ భభి? భష ఖ్ భం భగ 
ఇఇ లై ల్లి | ఇషాాాఖారుగ ఇ ఇల్లా క్రి? ళా భి గారంగా ఇగ 
కి, ఇగ భాం ఇగ గారా గాం ఇల తా క్ష | భి ఇ 
ఇళళి గగ ఇర క్రి | భారి ఇల్లి బై | గొాలాాాంం తగా, ఇళ్ళి 

ఇ ర్ట భళి గర ఇగాం ఇారళానా భై క్రి | తళాగిళ్ళి ఇల భి | 



ళో 

కాం అగ (ఆ ఇ భై ఇంగా, ఇళళి ఇళ్టోగ్ ఫె ఇంకా 
ఇ ఇగ కి, ఇళ ఇ గం ఇ ఇదినా, ఇడి కాగాక! గ ₹7 
శారా ఇం, పగాాళి, లా శి! ఇ ఇరాక్ కరగ భషాగ్గ 
ఇఇ ఇగాక్లి | భణ ఇ ళ్ళ గాం? ఇల్లీ వలి! గగ 1 ఇం 1 ఇకా 
గ ఇళ లిటి |! ఇగ ఫి ఇన ఇ ళ్ళ 4 ఇగ కి | 

కాళ ఇళ ₹1 బళ ఇషా ళాంళగ తాన్ షె లజ భి భభ? 
ఇగాగా ఫె క్యా ఇ భఖ బాగ ఇాక్షి | కళ ఖా క్యా ఇళ ఈగ 
ఖం జాగా ఇ బైెగ్గా క్షి, ఇళ [గాగ ఇ కాం కఠ, ఇకా ఇళ? 
ఇ₹౭గ ఆ|| ఇ బళా క్షి! గార్యి ఇరా ఇం బిల ఇరగ అగా గ క్యా 
ఇం ఇల ఇల్లీ లై |! అగా ఇగ ఇళ ఇలా అగా ఇ కల కాగాగగ 
బై శి! గూంగా ఇ భం ఈ ఖగ కి ఇల ఫె భళి భి కి 
ఖగ: కఠ గఇల! ఇళ ఖో ఇగ క్ | ఇళ అధ ఇఇ: ఇళ భారాభ/రా షె 
“శం? ఇ! ఇగ ఇషా క్షి, ఇ గు గె క 
308 ౪1146 46 162 10 2 11086 రేజగమిలం [||| ఇంగా ౧౯౯ 

క్రి, ఇల్లీ ఇల ఇళ ఇ ఖం లై ఇళ్యా్ ఫి ఇగ భగ గ ఇ భగ కృష లల 
ఇళయ లాలి | ఇగ ఇస్యాగళ గ క్యా లాగా న భష ఇళ్ళ ఇళ్ల్ ఇగ 
ఇళ ఇ! ఇ? కి | ఇసి ఇ ళం ఇంగ క్షి, ఇ, ' ఇ ఖా! 
శాక గగ, కాళ్ళళళళిం ల్రషళ్షి ల-షం ఇల్ | 

ఇళ! ఇం ఇళ! (కార్చ ఇగ్యాళా | ఫెళ ఇగ కషి ఇన, పగ షా 
గాల భంళా ఇళ ళఇష ఇ | ఇక గాం చేళి కాణ్ ₹ | ఇగ! 
ఇభ ఇఇ ళం ఇ ఇ కాం! కళళ ళా?! ఇర్గ ఇ ₹ 



ళ్ళ 

ర్వా గా కాగా ౯ | బార “ఇ భగ్గారాగా ఇ ఈ1₹1షఇ9ఇ 
ఇచా ఫి ఇజల్ | లగా గోగ్ ఇ ఇళ్ళ ఇ ఇగ | 

ఇళ్ల ఇరా ఇార్టగ ఇల ఈ అం కళాళాగగల! ₹? | ఇస గారి 
ఇఇ భం ౭ళల్లరా ఇఇ | ఇ 'ఇ' ఇగగాలాగా భగగొఖ్ ఇలి షం 

కళ్లు ౧66, స్యైళక్ష 10-0౦ ఇడ్లగ్గ | 

చ ఇంళగ్ ఇరగ [| ఇం ఫల | షెళ్రాం ఇలు అం భక ఇర్ధగ ఇళ 
ళ | భా ఇగ ఇల ఇన ఇ ఇళ్ళ | ఇల ఇ ఇ ఇ షాషా? జ్ఞ | 

కాషజ(గ ఆ|[ఇ5 లశ లగ కి ఇ ఇ ఇసి ₹ళఖాార గ ఇళ్ల 
శి, ఇస ఇంగ ఇగ ణి ఇ ఇభగాన్లి |, ఇనా? రాగా లిగ కళ్యా ఇ 

ఇ? ల్చొశ 1౯ భగ క్రి! ఇళళి బత ఇగ ఇాగాగా ఇ బాగాన: ఇనా గాళ్ళగా అగ 
కళళ ఇగాఫి రాగా త్చళ ఖైగెక్షి | 

ఇగ ర్రాగం ఇరా ల ఇళ కాగా గగ ఇ శా ఇంగా 
ఇం ఇ వాళళ? సళళ (గ గ క్షి! ఇళ కాం ఇనాం! కేకఖ 
భగ ఇబ ఇగ ళా ఇగ ఇ ఇ క్షి | 



ళల 

అభభ్షాచ[ి ఇస ఇలాగ షె గా క్షి! శేళగాగ ' ఇాకాల 
ఇరా? ఇ క్షి [చి భాగా ఇగ ఇగ అలం ఇరా ఆగా ఫిక్లీ। 
ఇనాం ఇ ఇళ ఈ ఫి అకా ల్లా ఇ ఇర లగ కి | 
ఇాగగా ఇగ గ త్రం! ₹5ా ఫి అగాన్భాగ ల షు ఇం? ఇరిం లి 
క్రి; షాంళ రగా? ఇ ఇళ క్షి తగల భి కఖాం ఇచి ఇ శి, ఇ 
ఇళ్ళ ళం భం ఇగ ఫె ఇగ ఇళ ఇట్టి ఇ ఫఇగా గ ఇగ క్షి | 

ఇర్గ భళి ఇఇ ఇళ(గంంన్యాం ఇ ఖ్ భం అక ఫషధగి ఇళ్ల 
కాగా గా? శి | 

ఇను ఇరన్ ఇ ఇడా బై చేళి భళి ఇం గి ఇభాళినా ఇ 
ఇగిల, ఇగజాగా, ఇద్షళ ఇగ ఇ ఇగాళాగా ఫి ఇగ క్షి | ఫెళ ఇరగ భై 
(ఫా గంగ ఇళ లె క్రి ఇర ఫె ఇన ఇ ఇం ఇగ ల్లగ క్షి, భి 
ఖషఖి లగా శ్రాగాం గరించి ఇగ ఇగ ఆ|| ఫి శి | గోళాగ గా 
షా కాళ్ల ఇ ఇల ఇగాలాగా ఫి భరగాం ఇల్ల ప్రి తం భగం. ఇగళ 
గారగాణాగా ఫె ఇళ్ళ క్షి | 

బ్రాళల ఇ కాం ఇలాగ ఖై ఇాగిాగా గాంళా బైల! క్షి | భగ! 
శ ఇగ ఇరా ఇంగా భ్ ఖగ భి కగం బైల కి | గాణ ఇభ 
(భి భళి క్లే, ఇరా గాజ్చి రల ₹ ్యాఇ ఇళ్ళగ లగ కి | బా, 
ఇ₹55, 367 ₹/ జ్యా బగా గ జ గర్గ ఇల్లీ బ్రైగ ఇట్ట |, ఖగ ఇగ 
ఇగ క్యా ఇళ ఇల్లై గళ | ఇచ్చె ఇళ ఇ అ గగ ఇల్లి ఖై | 
ఇళ గాళ్ళ ఇఇగా ఇ ఇళ భి కళ ఇషా ఇ నషి కి, గ ఇరా ఖని 
కి, ₹గగ ఫి భాం గ ఇషం ఇట్టి ఇ |, ఇరా లగ ఇ ఇగాఫి గా 

ఇ భాబి భళి కై | 

క్యఖ శల భై ఇంంభరలళళ ఇ ఇల్ లైలా కి తిం ళా ₹04 
ఇభ శి! ఇ ఇర ఇగన్గా ఇ ఇలా ఇల్లి ఇ | కిగి ఇ గ ఇల్లీ 
ఇ 1 ఇ ౯|| ఇ (౯% గాళ్ ఇ కాగా గన్వాం షభ ఇగ 

భ్ క్షి | 



ళ్ 

ఇభ ఇళ 

కట 15 

క్యాళ్ళ మ్ల ఇలా ఫి గాగ గ కాళిగా ₹ళంంర ఫి గళ: భక | 

ఇంగాగాళన! _. ఇలాగ[ాంగాళ్లాా/[ఇ4(ఇ్రగాషంంగా్య్ధాంగగగ్గగ్న. | 
ఇ (గాకా లా ఇనా గరాగాగాగ్యా కం 1 ఇళ ఇగ ఇలా ₹ళఖాం 
(ఇళ్ల త్రాగాళ ఇళ, కాాళ్లారి వశళ, భళా కళ్ళి గళ భా 
భి ఇళ కాకా ఇ కాల పి | ఇల్ల భళా కాళ ఇ ఇ జలే 
గాం క్రై ఇార్ర ఇళ ఆ్యార గాలీ | అరం క్రైగ్గాగు గాగ నా ఇర్టగా ఇ ఇ 
కార్షళ ఇళ్ల ఇగ ఇరా ఇల్లి | 

ఇం1ఇళాంగగగిన్చళ ఇ ఇగ అగిత్చక ఫం గన! ఇ గాం బ్యా 
షె ఇర? ఇ | 

కళగా 4-౯4 భళా [గ గాళగాళగాళిల బ్లాగ్: | ఇసి ఇళ్ల, 
ఇళఖ గా ఇగగాగగా శ్ర ఇ గళం క్యల గి భారా? ఇ₹గ్షా | ఇగ 
ఇభాానాగాళ్రరాన్తారలేి: ఉ౭ాగాగనాగ్తాి చానా: | గాణ ఇ 
గాంాఖ్ చ గానా భ్రనజ!స ఇషాళైగణ ఇగ ఇళ ఇళళి గారా శా ఇగ ఇళ్ల 
ఇ క్యాళ ఇ భగం గల్లి | 

ఇ₹గఇల- ఇళగాఖ గ్భాభత్చ కళకళ /౭ళ్యాకాత్చిట్ట గంగలో షగగాంంనా 
న న చ 
భగాలాన ఇ ఇళ | పాలగింాాళాగా? గాని అరిం 1 లగి, 
ఇ₹గార్పత, ₹గా ఇలా ఇంగా ఇలా భగాతు ఇణా ఇళిళాాం కళ్ళి 
ఇ|క్షైగ్గా ఇళ, ఇఇ, ఇగ ఇళ, ఇళ ఇ ఇర ఇగళ ఇల క ఇ 
ఇభ?! క్రి | ఇల్లి ఫి ఇల్ ఆధా ఫె అగా ఇబ తిం రా గారా 
షా ఖాళగాష! ఇ ళల కర గ ఇర! ఇ | [| జాళళ గ కాగ గజాల 
ఖగ ఇళ్ల ఇరాఖా [16 [ఇ భాళాళ ళా, కన్హాస్ ఫె ఇలా ఇగ్గషెష ళా 
గళ ఇళ ఇళసళ!ల ఇగ కసా ఇళ ఇ ఇణలాగాధి ఇలా లగ క్షా 

ణి ఇష ఇఇ ఇగ ఇదా | ఇఆధాాలి గళ: | క్యా 
ఖ(ఇాఖర్ల! ఇ కజ్రగళలగగాం 1 



ళల 

ఇగ ఇలా ణా క్యా షైగగారకప [నా 
(ాాారాాణాగరాిాంి రాగా రారా ఇభ రాగాల 
ఇళ కేళి గాాళాతాార ఖాళి కా ళాాాళఖాలా?. క్యా. || 
ఇగగా ఇగగిలు గొభరి ఇ, ఇళ? ఇగ ఇగనాం ఇలాగ గాళ్ళ గ 
కళ గ శాల? కిం ఇరగ ₹ఇ ఇ ఇభ ఇలా ఇళ ఖల 
కఇషళాలా ఇగ్లైగలి బ్రాం ఇంగా ఇలాగ, ఇం గగ (ఇళ? ₹| 
ఇరా ఇరా ఈల ఇం కారా ఇలా ఇర భా ఇం భా జి 
ళా ఇ కరా ఇరా ఇం! కరి ఇం? బగార కల ఇళాణా ఈళగ? అల 
ఆగ్: [ఇళ ఫి ఇఇ ౯ భై చ ఇర గిగా భగ? వ ఇ5 భళి ప్రా 
ఇరా? ఇాగ్షిగ? ఇబ ఇగ? ఇగ? ఇళ్ళ | గగ: కాఖగాుల ఇగాణ 
ఇగళగళళ: || ఇళ! జాగా ఇగళోల ఫె భాాళగా చ జలా శ్రి |) ఇణళా 
ఇం ఇలాగా ఇళ్ళ లగి ఇ ఇధి ఇ గాళ!ల ఇం 7 ఇఇళగషగ కి | 

ఇరా - ఇళ ఇగ లాళగాగగగాంళా గారి ల గఖ ఇళళి ళా 
శ్రైగాఇర్తాగాభభలరాంలాలగగ్న | భగాల ఇగ. తళ ఇర్ధిగెళ్లగగ 
రాళ ఇళ ఇగాలు ఇాణాగా[ బారా ాభననగాన || ఇరగ, 
కళగా గారాతె ఇళషా ర ఇళిగా గ ఇళ? జాజి ఇరా ఇళ్ళ. ఇల్లి ఇ ల్పళ, 
త్రగాళ! ఇళళి కళా ఇరాసిళ ఇస ఫి అగా ఇరా కళ్ ష్చగాణు 
గ ఇాజాళా ఆధగగా ఇళ ఇగాంళ ఇలా ఖెళగ! ఇళ గళ్ల ఇ ఇళ 
ఇ భగభగ క్షి | ఇఇ ఇబ ఇ చా? భారాల ఇఇ ఖాలి క్లీం 
౯౯ సంాార్యా ఖగ ఇరానై గ గళ శ్రాకా ళాల 
ఇగాష్యాల్య[ | ఇర ళశా/ టక భళా భాసా ళా తాళ 
ఇగ గళ్యాభ్ర చ? గొరళ్ళాళిళి || ఇాళ్ళిరా వాచా ఇరా, ఇఇ ఫి 
రా కళై ఇషా గ గార ళ ఇగా్యాజ వ ఇఇ చా భిళేఇ్లాళ, 
కాగా ఇ రం ఇత లా, కళా శ ఇళ? భగల్సి ఇభ ₹1 
గఇార్యథిఇగాణ ఇర ఇం గ గలి షి ఇళ ల్ గ్ భి బళ? 
ఇళ గాళ్ళ క్షి | 

“ఇంగాఇ--ళళళ[ భాగ ఇ ఇరగ ఇ ఇంకు! కళ, ఇకా, 
ఖగ ఇళ గాగ ఇ ఇ ఇ ళా ఫి భక గల్లి | 



గళ్ళ 

న చ ర న ప చ్ 
ఇాళగాళళాాంగగ భగ? భాగ్యా 1! ఇళ ఇ, 
గ ఇలాగ ఇ. అగి గిగా ఇళ అళ్తాాంం గగిళ్ళి 
ఇగ ఇళ భి భళే ఇ ఇషం క్యా గి ఇరా ఇాగ్ల | 

₹15 ఇఇ ఇగాళగళ్తాా గారా షా రషషాభాంగాగి ల: | తగా 
₹షా గాభ ల ఇాగా భార్త కా ళ్లలాగాళ్యాంా ఇఇ | వగా భళా నాకానిగా 
గాల: | గాభరాగా? సగ? బ్యా లాం | కాలా 
కా: కాళ ఇలా? | ఇరాాన్తాంగ గగాభ[గగగ్యాళు ₹ 
ఇల్లా ఇళ || భగ ఇాంళంళళి గారా బలగా: ఇర | భి ఇగ 
(ఇభగగా్ర ప్రార గరాాాళళా: || భంష్యాగిి ళాల 
ఇాళళాగ! | ఇంగా గళ్ల ా ాం్రనాగిాక్రాగా్యాత 11 షం ఇగ: 
ఇళ! [గారం గ? పగి ఇలాగ 1 | ఇచా ఇ గళోం 
కాగా: (1 ఫి ఇళ ఇంళషజ్లగాళగాంాగాగాగ?. |. భారా 
ఇళ గ్యాన్ ఇళ్ళు 1 భచళగాా ఈాళ్యారగణా ల! కాగా 
గారఖ: | ఇలాటి ఆషఖాళార్రాంలా చ ళఫగుం కళ్ళ 11 ఇళ గా 
శ్రా గాం గారాల ఇళ | ఇగ అలా ఇణ్మగలి ఇజ్ ఇషళ్ళ 
ఇళ్ళ || కల ఫి ఇభ గ గాంగ కాగా ౪11 క్రాశాధంళి ఈ%, 
ఇషం ఇంగా, ఇళళి కాగా భి గారి అ ఇంకా ఇగ ఆఇగాగా 
ఇాసళ ఇళ్ళ ఇల్ ఇరగ తృళా ౯ ఇళ ఇల్లి ఇఇ ఇళ ఇఇ 
ఖా గా, ఇళ ఇళ్ల ఇళ్ళ భాసా గఉగా ఇగ గాత భం 
ఇభ ఇశగం రాగా ఇర భళి బాగు శ్రా, ఇరళషాన,. ఇంగా 
ఇంగా ఇళగంా బ్రసళాశ, ఇగ? ఇలా ఇలా ఇచా సరా ఆగక 
ఇలా కళ చిలాం కళ్ళా కా త్రాగ గరా కాళి క్లాస్ బ్రైర 
కగ్గా ఇాన్దారి, గళ ఇల ఇళ ఫె భ్ ఇనాం ఇళ! భగ ఇరగ 
ఇ్యాక్రు ఇళఖగం కజేళ్ళిళా తళ ఇళ ఇలా, ఇళగగ్య్తాగ, భళే ₹7 ఫా 
లగా గంగాం ఇలా ళా సళ ఇరగ ఇళ ఇలా గాగ్యాకా 
ఇభ ఇ ఇళ భి ఇగ ఇం ఫా భినా భగ ఇళ శాల! 
ఇగ అగా? ఇరా 7౧౯౫ | 



గం 

ఇ (ళా, గళ జారి గా భం ₹ళగ₹%7 ఫి 
ఇసి, ఇసి, ఇబ, ఇళ ఇగ ఇభగెళాన, ఇగ, ఇగ ఇల్, 
ఖాగారి ఇగ గ ఇగ ఇన, గళళ అం ఇగ్యార్ ఇళళి తాళి 

ఇగిళు గర, కాగ ఇళ ఇానెళనె, ఇళళి ఇగాసెఇన, కళగం 

ఇాగ్షాగగా ఫి ఇరగ? ఇఇ 6 ఇ ఇ భగం కి, ఇగ ఫి గా ₹- 

ఇ₹బోగగా ఇళ? ఇగగగగ ఇజాళ ఇ, ఇగ ఇం భం, ఇగ భళి ఖ్ 

లిళ కషెళ్చై గాల, భగ అలగా గ ఇలా గా భభళగ? భగళ, ఇళ్ల 
ఇళ ఇర్రగిగ ఇ? ఇళ ఇ గొన కలి శి భ్రెగ్గ క్షి | 

ఇల ఇ ఇలా? 

ఇళ ౧|| ఇగ ఇ ఇంగా (ళ్ళ ఈగ? ఇలా భగ ఇష ఖై 

ఇగ? పి | పథ ఇగాళా గళగాఖ బాల! ఫె ఇగాలాగా ఇ క్లి--షాలా, 
ళా కా ఇఇ ళా, గళాగా, కగాళ, కంటం ₹ 4 తళ, 6, ౯, 

ఇలా ఇొగాతగు గిఇగా ఇర, ష్య ఇఇ కా ఇల, ఇఇ ₹ఇఇ- 
ఇళ ఇంగాత్త్ర, ఇట్ ఇల ఇ[ఇాంళ, ఇంగ అ, భగగ, ₹4, 

ఇఇళ్ళా రగళళి భళి ఫి బాగా | 

కాళ ఇళ ఇరా! ఇ శైలి. బళర్సు ఇళ ఇార్సళా, 
ఇఅగ్గిర్యా ఇళ్ళ ఇరా ఇగ్గా ఇరా భళి, చిక ళగా గెల, ఇషా 
ర భచాగా[గా ఇగభాాం ఇఇ! | 

ఖ్రళ ఇ భల క్లాంళర, ఇభ, 7155, ఇజళాల్ళా ఇళ 

ఇషం అపాం ఇ గ్య భళి ఇ భళి | గగ ఇ ఇలా 

ష్ ఖాళి, ఇగ ఇళ ఇళ-గ!గ ఫె లా ఇగారాగా ఫె ఇళ గ అల బృళ్ష- 
లగ ఇళ ఆగత ళళాళాళ ఇగ ఇరగ (|| ఫె ఇళగ శె ఇగళగ్న క్రి | 

ఇషా ఇగ చి వ్యా ఫె భారాలు ఇ గాగా[గ గగ! ఇ ఇగాషగ 
ఇఇ ఇర ఇగ | సాగా గాలా. ళఖళి ఇలా, 
ఇల ఇ₹ఇభాంా. అగ్గి ఖాని కచ్ కరగాలా అల, కాగా 
(గాళ్ గ ఇజం ఖాలి భగ ఇం! ఇ, గాగ ఇళళి! గా ఇగ ఇల్లగ 

ఇ ఇఇగాగ్తా ఇతి ఖాళి భభ ఖాళి ఫె అగర్ కాజా ఇన్నో, 



చీకీ 

ర్ూ ఇటీ పాషాణ గాలా ఉకార భాం ఇగ ఫి బాధగ, ఇటిగ్చీ, 
ఇఇ ఫి ఇంగా గంగా ఇగ ళా ఇటా ఇల్ల ఇ ఇళ్ళ ఇళ్చి గారా శా 
ఖా ఇజ్ గ గగ, ఆగిభగా లక ఇలా[కర, రల ఇ ఇళ, భ₹గాఇి, 

ఇఇ గాంగ్ ఇళళి, ఇగ వగల ఇరగ ఇ కళళ గఇరిం ఫె 

లాగగాణాళ ఇకగగాాభాలు ఇరా ఇ ఇరు కరషానా ఇళ[గ్యాచ, 
ఆశగ ₹17, ఇళ్ల[గ, గాగ, గఇగాాగల ఇ బ్ఞళాగ్ళా ₹|[గాళ ఇళిగ?, 
ఇళ్ళకు రగా, ఇం ఇ ఇళ్ళా ఇగఇఖ ఇచ భి ఇాభిళం ఖాళి | 

గళ ఖ ఇఇ ఇళ 

రృగ్శ ఖ జ్ఞాళత! గ క్తార్ళ్ ₹[ గ భం గా భి క్రాళళ! ఇ ల 
ఇష భా ఇద్యా! ఇళ ఇగ? కి | ఇజ్ల్టి లగ గల్లి ఇ గ్య్యాగ ఇ గాగ 
ఇగ! క్పే ఇగ లిగా గ భగ ఇంగా ఇగ! క్రి సరల గ బ్రళళ లి లగ! 
శి, ఇర్రళ్ గ ఇగ ఇగ శ్చే ఇగా గ కృష ఇగ స్ప్రే కలగ ఇ్యా ఇళ! క్వి 
ఇాగాగా ఇ భఖ ఇగ! కి ఇరగ గ ఇగ ఇగ! ప్లే ఇగ ఇ (౯౯ ఇలాగ ఇ 

త్రళ ఇగ! క్వి ఇగ గ కృష ఇల ఇట్టి ఇగ ₹గణాగా గ ఇగగాళగ ఇళగ! 
జై భి ఇచి అగా గ ఇ ఇరగ ఇరగ! శీ | 

కాళ ఇఇ! 

కంభం షషాళం 

ఇగాలగ్గగ ఇ భ్యఇఖ ఫె ఇళ 

ఇళ ఇ ఇంఇళా-రారగం్తాగ: తగల [7గ వ్యా ఇళ్ళ 
రాం క్రకజగ్న ఇలాగ | ఇళ ఇసి?! ఇ (ర్యా అం శృళ భ్ క్ష | 

ఇభ ఇల---న్చ్రగగగళకాభరిళ త్లఇగ భళ్ళు ఇళ ఈ | చృష!గా- 
ఇగ భగ ఇగ భరగగ: కం: 1 ఇళ! ఇరాం బజ్ భం భళి 
శాం భళి కి! బా ఫి గాచి ఇళ, క్రళ, భాషల ఇ ఆళి 
లగ శే | 



భల 

కఇళభాలాత్రాంనాోలా ౯౫ కాన ఇల | ఇబ క్ర? ₹1 
షు కాగ భి ఇ ఇలాగా ఖగ కి | 

షళగాళాఖగగి భగగళ్యాం శ్రధంగాంి ఇగ గలా ళ్లగి్ | ఇళ్ల 
ఇొబ్బభా లృాళం, 5 అగ్హాగ గ బగ ఇళ? ౧౯౫ లి కి | 

ఇఇంాాఖ[ా క్యాన్ | గాల భాగ క్లా[ా 1 ఇభ! 
ఇషం కాణి ఇగ కి తిల భ్యాల ఇ ఇఇ విగ కి! ఇబ వం ఇగ 

ఇజ్లఫె ఇంం ఇరాన్ ఇగ) ఇ జల ఇళ శీ | 

ఇరగాంార్యాన ఇ ఇఇ ఫం! ఇల కాల భాళ్యాళగళ!ళ్న ₹ఇ 
ఇలాగ |! కాం ఫలానా ఇళ్ల గా ఇల్లి ఇరగ చిం గ ఇ [గ బళ 
క్రి; ఇళ! కళ భళ్ళూ ఇగ! కి | 

ఇగ--4₹[ ఇఇ: గా ళాణళి గారల భళళణాం |. ఇళ! 
జ్యాళి ఇ ఇం ఆగి బి! || ఇల్లి ఇరగ ఇలగ శి! ఇరా భళా ఇ 

కాళళా కళగా గల! ఇ ఇళిళా ఇచా గా గా స గరా ఇళ! 

ఇగగఖ ఇరా శి | సైరా బ్య ఇంగా ఇ, భరాగో 
ఇషాల్లి ఇగాగొారాాగ: 1 ఇధాణణన బళ్ల ఇగ ఇళ కాళి | 
ఇచా! ఇబ్యగ ఇ ₹ళ ఇస ఇఇళగ || భగ గ ల్యలా ల్లి ఇ ₹ళాగి 
కా భై ఇ ఇరిం ఖం ₹ ఇ లగ! క్షి | ఇఇ ₹5గాాషగా భి 
కై, ఇగంి లల, ఇ ఇ ఇల్లై ఇగ భాష ఇ₹0 ఇ? 5 ల్లగ శి కాగ! 

ఇ భాను గాభ ఇబ్యశి ఇం లగ! కి! ఇరగ ఖగ క్రి భాం గళాలు 
ఇళ! గళ గళ: 1 కర ఇ గళం ఆగ ఇగ లగ కి | 

ఇగ ఇరాగలంాగగ కాని గాలు ఇధి ఇళ ఇలు ఇలా 
ర్యా |! | ఇగ బ్యా ఇబ్రాాక్రాంగ?? ! ఇఫ్ ఇఇ ఇ ఇళ 

గాగ: కఠ ఇళ్ల గళం లగ! క్షి | ఇజ్చిష్యం ఇగ గ [గి ఇగాగ ల్ల 
ఇ ళం ఇం౭ లగి క్షి | 

ఇఇ గారా గాగాగిగాగ గ ఇగాగఇళగ ఇళళి గాజా గాాణ్యానా: | 
ఇళయాఖగ! ఇళళి ఇగాళగన్టాని ఇఇ తగళళ్ | తాగాణాగా ఇ 
కళ కృాళ లృాకర ఇరిం ఇళాగగు తాం సాగా ఇ ఇగ ఇండి 
ఇఇగ్గాళా గిం ఇం లృాళ ఇష శి | 



షీ 

ఇ శ్రైళ ఇళ5ఇఇ---ఇశ్రిభలాక్తునగా! గగ[గగ్తార్య త్రశశగగళగళృళళ; 
ర్పగాగ్గా | ఇశగగాఇఖిగాగళగగ ఇగ. బ్యాళ్తిగసాాాచిద్దంాి 11 శతా: 
ఇాగళ్ళ్లం ఇరా | తభ ఇంగ ఇ జ్ఞంళా ₹ఇళగా ఇళళి ల, ₹ళ%ా గా! 
ఇ శానా రష ళం గ ఇర ఇాళాం ఇళ ఇళ ఇఇ! ఇజ్లైి ఇగ 
భగ! క్షి! ఇసబ్ఞాఫ్ 16 ఇ ఇళ ఇగ ళ్? బైల్ కి | 

శల ఇ ఇగ ఇళ ఇఇ క్లే | 

ఇాఇఇళా-గగో! త్రగర్భళనళ. శ్రర భళోస్దా | ఇల్లి త్రాకాం 
ఇళఖా లృళ! గళ? భళా భళి! క్లే | 

ఇచా--గర్ధగ బ్యాగాఖా ఇజ్ భలం ఇళ: ! గగాలా- 
ఇా[ధగ్యాళ్ల ఇభ ₹౯| ఇగ భొర్చాభ[! గగగంగ: |! ఇగా ఇ గారా ఇ్లైఇచి 
ఇల ఇ (గ, ఇళ గ ఖంం ఇళ గ ఇలాగ ఇిిర్చళ బళ ఇళ 
కాగ చి ౯105 [గ ఇ ఇశ్రా? ఇగో!ళ ఖగ క్షి | 

ఇషషషాాగళ! శభ గళ[గట్ట్యా. బగ ఇళళి ్ర ళం! 
ఇగ | ౪౭ ఇగ ఇగగ! శ్లీ | గగ ఇగ? ల్లీ | వంగి ఇగళగా ఇళ 
ఇ) గాత ౯/౦ ఇళ! ళ? లగ క్లే | 

ఇఇ? ఇరగ వల శ్రా ఇగగాగాగొ తాళం |. క్యళగాల్లగ్యా 
ఇచగాా ఇగగాఖా ఇషం 11 ఇ భళా ₹గ% ఇఇ. భాషకి, 
త్తాళర ఇఇ (గా ఇఖకఖి ఇళ ఇగగళా శ్రగా? క్లే | 

ఇఇకషరాచబ్లాచభాా ళు ఇళ అగగాలం ఇ భిాాంఇనిళగగ 
ఇల | ఇల రాళళిళ ఇషెషాాఖలా ఇల్లానా (౫ ఇళ ఇఇఇళ గగ || ఇల్లి 
ఇ ఈ ఇ ఇలాగా ౯ ఇలాగ ఖైగ్గ క్లే! భళి గ జ్ఞ5 ఇ ఇగ క్షి | 

ఇక్టరా కళఇగా బ్లా గా ఇళ్ల్ [గా ఇ శా ఇగళ కే | 

ఇర ఇంంళాగ ఇ గళాగాు ₹7భాంరలా గళ | ఇగాభగా ఖల 
ఇర ఇళ [7 ఇగ శి | 

ఇళా-షగ గి త్రభగళ, ఇబ్తాలణ ఇ ఇఇ బర భ్యాంగి ₹| 
గాం ఇరా! లం రా గ బరా ఇభళి త్రశాం ఇగ ఇర్టం ₹గ% ఇగ 
రాగ చ బర ఇగ ఇచట ఇఇ5 కర ఇళ కణ ఇళ? భగ కే 



ళో 

భాం గంగా చళ్ళు ధార్ ఇభ ఇరజ? ల, త్రాళ 
అం కంభం [ఇ బైసళాలా? ఇళ ఇల్ 6 ఇనా ఇరా? లగ! కి | 

భంజగాాళ్లి! గా ఇరంగాత్తాళం. గాంగ్ ఇళ్లగ గంగా: 
కృష ఇాజ్థాళ్లలి: 1 త్రాగినా! గంంళజ? కాగా? కళా? 
ఇగ శాస: ఇరాని) 11 ఇబ త్రాగాం గరా ఇగషగా ఇళభాను గ 
ఇరా ఆగిత్రళ గ బగ, ₹ఇ ఇళష ₹ తళ ఇళ ఇళ క్ర? ఇ 
ఇకక, ఇగళగ ఇఇ ఇ₹రఇగి లై? క్షి | 

ఇగ గం ఇళగర్తాాం ఇళ! | ₹గనిళ! గలు క్రరాగాగగం 
గణా: ॥ ఇళ ల్యాగ్ ఇ ఇగ భగ క్షి, ఇబ సారి ఫ్ ఇ 

ఇర్ధరా జిక! ఇగ! ప్లే | భగ ఇ ఇలా ఇఇ ఇంగ్యాఇల్డి ఫె ఇగాగా లే | 

గాం భ--ళ్యా రభ. ఇళాలు గి తళ | 18 ఇ ఇగ 
లగిన్చళ 1/5 లగ! కి | 

అష ఫె ఇషా భాంఇంళ/గ జరా ఇళ్ల సభల గాగ | ఇగ 
ఇనా గబా కరళా ల ఇగాళ్ళక్లాలం కట్టల || ఇబ కాణి ₹౫ కళా, ₹ళ5, 
జగాన రిల ఇఇ ఖగ? క్లే | 

ఇల ఇగా--గలై ఇలాగ, తాళం భి శానా బగా శ్లి |! ఇ 
గ్య భి ఇన ఇల ఇల్లా ఇలా ఖగ సి |! ఆషా భాద భగాటి, 

ఇత్తి ల కి | ఇళ, ఇజభల! ఇభ ఇ ఖిఖ ఖగ క్షి! లగ 
చ గా కళ్ళ గా కళగం క్ర 7 గగ ₹గా ఇల్లి ఇ భగ భి శి | 
షష ఇం, ఇలా భల ఇఖళి లాగా గ ఇళ్ల వ్య ఇల్లి భగ? | ఇగఇఖ 
ఇగాగ గ్రా ఇం ఇంగ 115% ల ఇ ఇల భంళ, గళ్ళ కాం 
ఇకార భర క్షి! ఇం ఫి ఇళ కళ భగ ఇ గా లై ఇ [0 

ఇధరాలి ఇం, ఇషఖ్ ఇఇ ఇం ఇ ఇగ లల్లి! ఇభ ఇళళ! ఇ 

గా లా ఇంగా శ ఇజాగ ₹151 లి ఫె ఇలా ఇఇగాళా స ఇళళి 
భా కి భం రం ఇగ ఇ ఇల్లి శి! ఇస్ కాగల ఇ, 

తాగగా ఇా గ్యాగర్గా! తగరం ఇ ఇరన్ ఇళ కభోఖి భగ క్షి! గారు 
ఇరగ భి ఇస్యాగ ఫి [౪ ఇబ గాభ ఇం? ఇళ్ల బై! | ఇగ [5017 

అ ళ్చళాగ ఇ ఇ భా భిళల ఇళ ఇ [ఇళళి ఇ ₹౯ క్షి | 



ష్య 

ఇగళాాగాంధాగానాం భట్టు భర, ఇలాగ, 

ఇళ ళాగలాం గారాగ్భా అసషళం ఇళ్ళ గట | కళా ఇభ 
ఇన్నా ఆోభగ్నళం |! ధారా ఉఇాంణా ఇం ఇకా. ఇ₹1౯- 
ఇ₹సాంగా/కరగాాగ్నా | ఇషా ఇళ్ళ ఇజిషం ఇగ | ఇళ్ల కాళ్ల 
ఇళ గగన ఇజశి ల్యూ: | ఇష ఇఖాంయాం ఇళ భళా 
కాళ్లు క్రషేలా ఇగకచళ్ళ, ఇఇళళాంగా) జ్ఞా: 1 ఇబ ఇగ భళ్ళూ, 
బ్ళళాషాగా ఇగ ఇళ గగ లర? పి | ఇ భాట్ ఇర. ఇస్టం. అగ 
ఇళళి ౧ వికి, ఇ ఇల కళళ ఫి ఇళ ఖై గ ఇరిం భి 
ఇగ ఇగ ఇళ గా భళి శి గిల ఇష్ ఇళభాల కాగా భై క్షి | 

ఇక ళి శగ ₹ కాళ లి ఇఇ? భజ ఇగ ₹ భగ లగ 

ఇం లగా ఇగాలరగగఇ గ గా భగ కి! లగ ₹జ్ట్ర ఫె ఇ భగ 

ఇ ఇృజ్షిషళా భగ! శి | గ్యళగళ్ళి ఫి ఇల ల్లి ఇ గాగ చే ౯౧౯ లగ 
కి ఇష ల గణా క్షి | ఇబ్చి అ్యాక్షి న ల్లి ఇ ఇరగాణగ ఇ అగి 

ఇళష! షల ఇ గ కారో ఇగ! శి | 

ఇగ గఇఇిా-న్యల ఇఇ ఇగొళగ, కి! ఇబ్షిరాగ ఇ లై? 
ఇరగ గంగా ఇ ఇ గర ఇ భళా కళళ భి గరగ ఫె గం (7105 ఇగ 
గా భాగా శి! గళగాం ఖాళి ఫి గాగగాలాగా ఇ ఇ ఇలా క్లి ₹₹ 

స ఇచా ఇళ అ గ ఖఇాళ్ళి కాగభాం ఉేళిగళ భాగాల, ఇజ్షైగఇగా 
ఇగ ఇళ్ళ జగ్గా గె ఇళ ఇలాచి శే! భగ ఇఇభార షె ఇగాలగా! 
ఇగాం ఇగ ఇషా క్ల, ఇళ్ళ కగు ర భి సెం ళ6 ఇ ఇ ఇలాగా 
సి |, ఇాాాగళ గ జనాగగి ఇ 93 ఇ ఇ రిషిక ఇల ళ్ ఇ 
ఇ? ఆన్చళళ [రాగ ఈ1నాళల క: ఇళ భ్ల క్షి | 

భార ఖ్యాగక్--ఇం ఆగ ఇషా, ఇబ్రగ ఇచ్చి గ ఇల లై ఇ 
గబా ని లగా కి! ఇల్ ఇళ గాభ క్షి! భగ ఇషా ఇళ? 
ఇ కి! క్యా రగ ఇల్లి ఇ ఇళ ఇక ఫి ఇఇ గా లిక క్షి ఇ? 

భార్యగా ల్ భి కక తికి! ఇ సనా € ఇ 
భగ కళా 5 కి! ఇటా ఇళ గి తిల కళ్యా ఇబ చ ఇకా 
ఇం కి | చభరింకాక? గఖ ఇగ క్రి, ఇలా ఫె [ఇ ఇజం ఖాలి 



వళ్ళ 

ఖగ? (౯51 కీ! ఇగ ఇగ భట్ కి, ఇ ₹[ ఇ ఇళ్ళ లి ఖ ఇల 
జాత ఖగ ఇ ఇ ఇఇగ్ కా భర క్షి! ఇం గ; ఇ తాల 
కళ జై ర 50 ₹ గర్భాళ, ఇ ఇఇ ఇజ్చాం 7౯1 క్రి, గరా! 
ఇ ఇఖళా ఇగ బగా క్రి | ఇం, ఇ ₹భైాఖ ఇజ్ భగ క్లే 
ఇఖభళ గ క్యా బై ఇ గాలి ఫె లజ ఇరగ లా ఇ షత ఇం ఇగగ్గాక 
కక్షల కి ఇస్ర ఇగ ఇ ఇరగ ఇళ్ళ! గ భి షాబి ఇం రగా గ్య 

శి! ఇన్ ఇల్ ఇఇ: ఇనసెంగగస ఇ! ఇ బైటకి, ఇబ లగ 
గోలి గాగ? ఇ ఇసి క్షి | పళ లాల భషక్లి! ఇగ ఇగ 
ఇ ఇట ఇళ! (ర్యా గా కంబ ₹ భజ గాం శ్ర గ ౯|| 
ఇరా ఉళగాగ తింర్రనళం లలి కి! గాజ్చ చి ళా ఇథి కళ్ ఫె 
(గా ళల ఖ్ చా ఇతె ఖ్ ఇగాఖ ఇని క్రి | ఇళ్ళూ? ఖై 
ఇఇ! గి | ఇళ్ళ ఇగషభ ₹0) ఇ లన్చఇ 5 గొళగ! క్షి | ఇఇ ళీ 
ఇభాగ్షిలి కి! ఇంగా ఇళళి క్షి! ఇ లగ ఇ్ళ్ళారం ఇక్టర గగ 
ఇగ క్షీ ఆబ్బ ఆగి ఇ ఇలా ఇఇ ఇల్లి ఇగ | భళా ఇబ కాం లై 1 

ఇగ గఇఇబ్ష లకి! ఇ! ఇళ గంగా క్షి, ఇల్లి గిజ భగ 
గగణ5 ఇంగా ఖాలి! ఇభ శి! ఇలా ఇ! ఇ ఇగ ఇదిలా 
ఇక! లాలు ఇం ఇ ఇ ఇల 2 శి ఇగ ఇరగ [ళా [7 
ఇ ఇళ్ల ఇలిల ఇగ | కశ ల ఖగ శి! ఇభ ఇళ్ల ఖై ఇళ 
ఇళ భగ కే ఖగ కి, లగ గగార్యాలి గి తగా క్షి, ఇళ్ళాఫి ల 
ఇ ఇళ్ళని భై ఆ|| భి ఇం ఇళ! కి! బలసి ఇగ చ ఇళ అస్య ఇ (||| 
ఖై ళఇగెక్షి | లనోళగా ఇ ఇషళి ఇభ ఇ ఇక్ ఇభ ౧7 ఖగ కి, ఇ 
గరం గ ఇళ్ళ ఇ ఇళ ఇ ఇగ ఫి గళ కొరక ఇ ఇ ఇలు భగ క్షి | 
ఇాగాళ కం భగ ఇగ ఇరధధాం ఆగ ళం లి ఇళ, ఖగ 
ఇ ఇళ ఇభ కళ లికి! లగ గ్య్చగ, త్రి క్యా ఇ జాగ 
₹॥ఇ శ ఇ ఖతి గళ? ఇ కా వ ఇఇ క్రి | భజ బ్లాంక్ 
ఇలా ఇళ భాగ, గళ ఇరగ ఇఇ ఇ జ్ఞలా భగ్గాగ 
ఇం భష ₹ఇ౯ కళ కాలా? (రగా ఫె బైల ళ్ గా పి సాగాన్ ఇ౯ 

ఇర్ధర ₹గ6 ₹| | కళ్ళ ఫి ౮ ఇబ అ ఇలా ఫె గా ఇగభ్ ఇక 
కగగ/ భర ₹ | 



ఖ్ర 

ఇగాదా గా ఇ బ్యా ఫె ఇళ 

ఇళ్ల దగా ఇల ఇ గరా, అగా బి గి ఇగ ఇబ ఇలాగ ల 
గి, ఇస 7 ఇళ ఇఖ!ల ఇగళాగు క్లిం- 

ఇగ ఇ గాగభిళాలన్యక ఫి ఇరగ ఇళ ఇకి క్షి | 

ఇాగాగాం్యాంచాాగా గగ షంగళగ ఇళ? తృ ఇ | 
కళా గరగారకి ఇ్రైషగగా[్షగ గగ: కళ్ళ |; ఇ ఆ్య్లా ఇగ? 
౯౪ ఇళ! కి | ఇ₹క్ష ఇగాగా గంగి, ఇం? భళా? ఖగ! క్షి | 

ఇ ఇగళ--గళాగాలాగషళాళషగాాగ్నా కరగలగా ఇగ | ఇళ్ల 
ఇళ, భాషా ఇళ ర ళళ ఇళ ఇగ ఇగ క్షి | 

ఇరా ళ్యాగా ఖగ ఇ ఇఇగాల ఇనాఇగ్ బ్ర ఇగ: | ౯ 
ఇగ ఇ ఇగ ఇ ఇల లగ! క్షి | 

ఇ₹4--జాగాళిి ఇల ఆఇళళళా ఇల | ఇష కస భగ 
ఇ గగళాగళా ఇరబ్ఞగ: || ₹౭ ౧౯ ఫి ఇళ్ళ ఇళఇ! అగ్గి ఇ ఇగ కాగ 
ఇళ? క్షి | వృతి ₹ ఈ? ఇంగ ఇళ. ఇలా ఇలా | ఇళ ఇ! 
ఇదం ఇగ శ్రి భం ఇల ఇ ఇఇ ౫|| ఖగ క్షి | 

ఇ ౯1గల్టిాచ్ళష ఇగ షగిళ[[. ఇళ సళ ఇ ఇఇ 
ఇగగగా ఇలా | బాన గార? షాలు గ్ బలా (1 ఇ; ఇళ 
గాగ || ఇబ ఇద్దాం ఇళళి ళం, కాల ఇంద్ర షష ళా త్రళం 
ఖాత్రి ఇర ఇళళి! లగ శ్రాగాం ఆగి! భ17 ఇళ భాతి జ్ఞ్చాలా గి బగ 
ఖా కి! ఇళ గ ఇగారాగ ఇర ళగ? ఇళళి ఇగ ప్లే | 

ఇక్రళఇగాంగరఖ--గధనా[ 105 గారాల ఇషాళళ్ళాాషగళ? కైక 
తళ | [₹(ఇ₹7గ౯ గాగ గళలాళి ఇచిన బ్యాగాభళ్యా || ఇష 9 
ఇస భి 1% ఖైళి కి! ఖాళి ఇళ్ళ ఇం ఖం ఇళ్ల భం 
గా శి! ఇఇ గా అగ ౯ ఇగ! కి | ౫ (కై ₹[ంళళగా | 
ఇ0 ఇఇ ఇగ ౯౧౯ ఉలి క టం ఇ ఇగ భి ఇఇ లీ కే | 

ఇచా ఖాాధాచచగ ఇగ ఇ బ్లా ఇజ్ ఇగ గారాల 
గాం | ఆళళిఖ[ి భాిభకే: ఇళ్ళు: శ? ఇర్ధాలాఖి: 11 ఇ అగ్గి 



చల 

(1 కళళ జగాల్ ఇ ఇగ ఇర ఇళ ఇగళగా ఖగ! క్లే ఇటీ ₹ ఇసి గ 
ఇగ [ళం శే! ఇచా భైజాగా. కళళ ధగా. గళం భళా?! 
తళ ఇరగ రాగ గి బరా భగ! శీ | 

ఇలా భళరగా ఇగాలా ఇగభగాగా[షళ || ఇబ భా బిగ 
గగ ఖ్రైళ శే | 

ఇళిషిళా--న్చ ళన. ఇాక్షళగ! తృశగ్నా ఇళ త్రాదగగ్యాన్న ఇలాగ 
ళం క్రై 1 [జ్ ఇల ఇ భాగ ఖగ ఇళ్ల ఇఇల్లి ఇధాంా ఇగ క్ష | 

ఇగగిగాళాలనా గ్యల ఇల గగ్యా ఇాబ్దిగానా. గాగ! ఇభాణి 
భళళాగగళ కాగగా?ళ ఇషనాల: || ఇళ్ల ఇగ గగ, ఇగ! గ గిగా 

కళా ₹ఇ ఇర ఇాగాగ గ వాలి సళళషగ ఇ? ₹ళళ్ ఖగ! కే | 

ఇగకషలాగన్యల ఇని బ్రళల ఇలా ఇభ ఇషాగాళ్టల ఇగాన్నా భల 
కల | కళ్ళా నాళ ఇగగాగ ఖం ఇళ్ళ భగళాళ కొళ్లాగ్న || 
ఇగాగ్ భిళళగా బగ ఖం ఇళ్ళని ఫి ఇల? ఇరా ఇ ఇ షా? 
ఆషా క్ష, ఇఇ ఇంగా ఇళ్లపై ఇ జ్యా! శే | 

షాకి చాభళ్యాళల్లై ఇ ఇంగా భై కసం క్ష! [ఇళ 
గ్య ఇ గచ గొళాం-ళిళ్లి ఇళ జాగా ఇగ్ఖ క్షే | 

ఇఇరళ షె లగాలాగాా ఫి ల్ల ఇళ ఇగళగ క్షే | 

₹ఇళ--గళాా ళన. వ్రంళళి[్రగభళ్య్ళర. ₹[1₹7(ఇఇఇర్టైాళగ్ల 
ఇష ళగల | భాభగాస్త్ర లగ ఇరగ భాగ ఇగ! క్లాగగ ఇష 
వ్రారళగ? కారకా: 11 ఇగాణాగి క్యాలలు శృళ్లగం గా: | త్రళ్షశళగాం 
ఇగ రాష కాగగాగాంం 11 ఇల్లి తాళం. గొల్లం ఇళషషాళా,. ఇగాగా, 
ఇగళ[గా ఇళ ఇగ్యాలి స రగా లి! క! ఇ ఇగ వళ్ళి ఇజ్షిగ 
ఇ భాం [౧౯ లగ క్లే | ఇబ భళళగా ఇల్ ఇళ్ళ ₹ఇ5200 
ఇగ ఖై క్లే | 

ఇభాాచాగగ గ ఇర, నాగా శి ఇగ సి ఇ₹/6 ఇళళి! 9 ఇళ్గారళ్షగ 
ఇ భళషగా భగ క్షి |! ₹ఇ తళ వాళు ఇం ఇ ఇగ. ఇర్థగ 



వెళ్ళి 

ఇ ఫి ఇలా గి ఉచాలి భషళళ ఇర్లాం అగ ఇ ఇఇ ఛషళ ల? 
గళ శళగా లొ ఇ ఇగ ఫెష!ల! ఖగ? క్ల | 

ఇగ ఇగాభళాంళళి ఇ కలాల ఇళ! భగ క్షి! ఇళ్ల కళా ఇళ 
ఇళ5! క్రై ₹ళగా ఇనా క ఇక |! అగ్వాళ ఆరా గలా? క | 
ఇం కా, కాళం ఇ? గెలల లగ శే | 4 ఇళ బైల్ క్లే | 

గంళాగభ--గాగా!గళి ఫి ఇగ్యాగ ఇగ ల్లీ | 

ఇళగాంగా ఫి ఇభ చగాళ్ళగ్న ఇస ఛా ఇభికగాలే: | వళ్ళ గోర 
ఇంఇన ఇర బం ఇ ఇట్ ఇళ || ఇాల్లాల ఇలాగ ఇళకి ఇలా ఇళ్లైగగ! 
ఇంద్ర ఇగ ఇరగ, ఇగ గగ ఇలా? చి ఇగ క్యా ఫి ఇళ క్లే | 

ఇల ఇగ--గళై కల ఇంగా బై ఇ గా గాలా! క్! భా 

చె బళగా ఖై ఇ వరి భగ క! గొళళా ఇళ ఇళఖగ ఇళ్ళకి ౪% 

ఇ కోష్గా శై! శ్ర | ఇష ఇం భం ఇగ ఇ ఇగ శెగ్గాళ్షి | 

క్యా ₹ఇ1ఇగ ఇళ్టగ [భగ గి | ఇ ఇఇ ఇ ఇ భణ ల్లగ 5 
కగగఇా భై క | ఇగ భక! ఇంగ కై, ఇజ్ ఇ క్యా ఇ[57 ఇ 

ఇ ఇథి భి ₹ళా లాగ షి ఇఇ బళా శి! ఇ గగ ఇ ఇవాల! 
ఇగ కి, గ ఇ గాం ఇరా గాఖం ఇగ ఇరా ఇగ శెగ్లాక్ష | 
ఇళ గళ ఫె ఇఇ ఇగ ల్లి ఇ ఇగ? భగ ఇన ఇ భగ భై! క్లే | 
ఇళ ౫ ఇ ఇళ క్యా బార్లాగా షి ఇం ఇగ కే నగ ఇ కళ ఇరగ 
గాగ క్లే, ఇస్తా ఇల, ఇళళి ఇగాదన్యాగా ఇగ గచ లొగా ఇగ ఇళ 
ఇగ క్లే! గాం ళ్ భాస ఇగ? ఇరాన్ ఇట వళి | చ ₹ళషాంరాగ: 
రాఖ[గా ఖైస్ శి గిం గాగ ఇళ్ల ఇలా గ ₹౭6 ₹% లగ! కి | 

ఇరగ ఇళళగ ఇఇష్న బ్రల్టాళ వచనా: గగషగ్న షఇళ ఇ: 
వ్రగ్ధాళ: ఇగ ఇగ కరర | భకక ఆగఇలగిళగాం, క్లగలగా? | 
ఖాళిగా కిషన కలగా షచధలిలు ఇషాక్ | భన గొభాగకం ఖ్రర్ళిణా- 
ఖని సాంచి ఇాభఖల 1 ఇ ఇగ ఇచా ఇగ భా, ఇ, 

ఇరా ఇ శాస శి భాం ఇళ శి! శభ ఇల ఖై కి! ఇఇ 

ఇవ్వా! గగ శి | ఇ ల్ధాళల భళి క! ఇళ ఇళ ఇగ అగ ఇళ 



కిం 

ల్లగా ౯5 భధ క్లే! ఇగ కళల ల ఇళళి? ఇద ఇగ చె (భల 
ఇళళి ఇఇ) భల ఇళ! ఫి లె? ఖషక్షి! ఇళ్ల కాం ఇ2 ఫి ఇ ఇ 
ఇ ళం ఇ ఇల్లి ళం, బాణ ఇల్ ఇగ ఇగ గాం లగ! కి తిం భళి! 
ఖచ భై శ్లే | 

శాల ఇలాగ? కాళ శ కం ఇలా ఇ అలి 
ఇరు కారాగార షా కాగా ఇఫ్ ఇలా కళా ఇగళాగి క్లే! ఇ కాంగా?! 
గ లఖ ఇఇ ఇాగశ్చే | ఇద్యగ్ ఇరా ఇ ఇదా లగ ల గాగ! 
కే చశాాగణ చ ళం చె ఇళ ళాంగా ఇ ఇ ఇల్ల శ్లీ ఇజి కఠ 
ఇగాళళ లి భళి! క ఖు గా ఇళ ఇభ ఇగ్యాళ గళ ఇ ఇగ గ 
భై ఇగ 95 లి ఇళ! కాగ? ఇష ఇల్లి | బ్యా గ ఇచ ఇ ఇగ 
లా భళా ఇ ఇళ ఇరగ గ? క్లే ఇళ్ల ఇగాలైార టి ₹₹ఇ! ఇథి ఇల ఖగ! | 
ఇక ₹గ గ ఇభ కగాా జాగ 7 ఇళ? అగ్గి గ ఇల్ ఖై ఇ 
ఇళ క్లే | ఇను కేల ల ఖిం ఇజ్ ఇళ లి షరా ఇరగ 
ఇ₹౪ ఇగల[ గి క్చే | ఇ ౪౪ గళ్ల క్యూ గిం క్టల తాగా ఫి గా లా క్షి ఇ 
ఇఇ తాగ గ ఇల్ల ఇ, భంగ అం గా అగా ఇ ఆగి ఖగ క్లే 
ఇఇ గాం ళి భాషగా భర్యగ బలా? | గొళ్లా లగా ల ఇ భి 

ఇషు భగ? ఇగ: ఆస ఇాజనా గి ఇళ్ళ ఇళ ఇల్లి గళ | 

ఇరా ఇనళఇ-- గల్లి కం గళ, [గలి ఇ) ఇరా ₹గా గ భి ఇ గగ 
షె ఇన్ భర? క్లే! కరా ఇరా గలి శ గాస్టై సఖి ఇల్లి ఇఖళి | 
ఇరగ ₹౭సే, ఇ ఇఇ భఖ లెక! ఇాళగా ఇరగ ఇగ గగ 
ఇగ? ఇక్ శ కార్చి ఇళ ఇల్లి లక్ | బా ఇషా, ఇధాం ఇ గా 
చె చజ్ర ఇం లర కళా ఇంగా ఇ ఇ లిల్లి ఇన్లై కం లభి ళ ఇ 
గళ్ళ ఇల్లి | ఇభ లి గిభరి ఇ కా ఇళ క్ల, ఇల్ బగ? భల 
ఇభిశి! రగ ఫి 0 ష ఇగ ఇగ ఫై! శే! బళ భాగలి 
ఇళ భర కే! గలి ఫె ఇఇ స్ ఇగ ౯% అతా శి! ఇగ గాదా 
ఖల తళా ఇం! భగ! క్లే | ఇ భై ఇగ కే | గాళ్ళ కళ! ఇ జ్ఞా 
ఇ చిఖ గజ ఇగ ఇంగ కనా ఇళ కి! హా ఇజం గళ 



కర 

శ్రే, బాం చె కళళ ఫి ఇళ ర గలి శ ఇ ఇగ ఇభ క్లే | 
ఇళ్ళ, ఉషా ఇళ గగ ళా ఇ కై ఇ శాం 1౯2 భగశ్లే | 
ల్చఇ ఇనా గంగా క్ల | ఇల్లు ఇ ఆళగా భాష భరి ఖే, సం 
భా భై ఇభగ! కై! ఇంగా ఫి ఇం ఇ ఇషా ఇల ఇబ్లైకే గ ఇసి 
ఇగనగ ఇ ఇగ గా ఇల్లి బి , స్యా ఇగ భి ఇరగ ఇల్ ఇ ఇళ 
ఇళ్ల శై | ఇగాల్లి ఫె ఇఇ ఇరా లగ! క్ల గిం ఇర భి భాద ఇాగిఇ 
శర శే। ₹౭ఇ ఇగ్గళ ఇష ఇ ఖని భి బం ఇగ ఇ లి ఇల్లై ఇ 
శ ళా గాలా ఇళ ఖై ఇగ కి, అగి ళ్ళ ఇస్? ఇగ క్లే! ఇగ్యా ఇ 
ర్లళట్ ఇఇ అ ఇలా? లృఇాగ్యాణా ఇ భెళక్షి! ఇల్యా ఫి ఇఇ 
ఇలా ఇ గగ ఇరగ భి క్లే! ఇష ఇ ఇ ఇభ శ్రైగగ భల ఇల 
ఇ ఇష ఇనాం ₹| ఇ ఇళ లై క్షి! లా షా ల్లి ₹ ౯45 
లి ఇ బరా క ఖగ! శ ఇగ గిం గఉళాలగ ఇ గజ గ ఇళ్ల ఇ 
గా ఖై గ తాగా ఇ భాం! ఇషా బ్రిికే।, ఇ? వ్యాళ ఇగ ఇ 

ఇంగా ఇళ్ళషగా గ ₹ళగ ఇగ! క్షే | 

శా ఇగ ఇ వ్య ఫి ఇలా 

ఇళ ఇ బ్యాఇరాంకగ స రర ళ్ళ ఫి ఇగ ల్లి గ్య ఫి ఇఇ 
ఇగలలె శ్లే | 

ఇ0--వ్యక ఇళ | క్యా ఇగాక్షే తిం ఇగ ఇగ భగ 
ఇ|౯| శే | 

ఇంగ ఇగ--న్చఇషగం [గ వాం రగా అసో ఇళ ఇళాగ్నా | 
ఇగగగ ఇాభిలాక్ల ఇకగాళాగాంళాళిగళ || ఇల్లి తశ ఇగళగా భన్యాగా 

ఇ? లగ ఫి ఇళ భగ! కే; ౪౫ ఇనా ఖగ క | 

ఇగాంల--ర్ర గిరా ఇల | ఇభ ఫా ఇరా భా క్షే! క్ఞళ 
ఖగ క్ల | 

శిళగాళం-క్యన ఇళాలి ఇరా: (ఫస్ ఇళ్లకి: |. ఇళ ౯ 
పై భళా శ్రి భగ భింలగి ఫె ఇళ భగ శే | ఇళంంగగ: కం; 

ఇ షాచళఇగాళం |! గచ గళఖ లి అగ్ల కారా! 7౯ ఇరగ | గట 



ఏ 

జి ఇం చక్రాల ఇ ఇఇ, చ భం ఇళ కాగ లగ క్లే! గన్యా ఇ 
శిఖ ఖగ ఖై భి గా ఇళ ఇగ క్షే | 

ఇగం-ళచాగారానా భా క ఇగ! ఇళ లాం | ఇకా! 
ఇగ కరా: బం గళ ఇ: || ఇ ఇం ఇల్లా బళ్ళ కై తభ భగ 
ఇళ భష శీ! ఇళ గ జల ఇబిల ఇ ₹గ*ి ఇల్చి ఖల్ శే | ఇచా? 
ఇగ గరగ ఇల క్యా: | ఇని ఇల్లా భల ఇల్ ఇ ఫైల్ శి, ఇం 
[గాలి బాకా: 1! ఇఇ ఇ ఇం ల తగి ఇ? ఇైగా క్షీ | 

కళళ గఇ-గాక్రైాగి ఇతే? కాలి ళ్యాత్చ కళ: కాళగగా: | 
ఇళ్ళ [కాళగరాన గ: గగనాన? గానా: 11 ఇల్లై ఇళ్ళని గ బ్లగగ 
ఇ శి | భాగా ఇగ్యా ఇచెళలా, ఆభ, ఖగ భగ ఖ ఇాళగా గి 
ఉళషాల గిం ఇగో లగ శే | ఇర: ఇరగ ఇ | ఇధి 
ఇ ఇళ ఇళ గా ఖగ కి | 

ఇక గఇ--భళాల[ం: భా? కరణ! ఇంచి భగ ఇాభగగ్ళాగాగ: | 
ఇ₹గగగాల ఇర ళ్ళంర్నాంల బాగ్యా ఇళ్ల ఇం అగి | ఇళ్ల కళళ, 
ఇరార్సా కారా గొళగా ఇగ్భాఖా అగ ఇళళి ఇ ఇాంం ఇషా ల! భగ! క | 

ఇాగాగర్లాాం ళం లన గణ ఇ ఇాబ్దగగు! బళా కరా 
ఇ[గగాగాగ్యా | ఇ రాగ ఇల్లి కళకళ గగ ళళ: భాగర ఇ₹గళళాాాఖనా || 
ఇష ఇళ్లను ఇ త్రళ 6 ఇట్టి ఖర) | ఇళ్ళ ఇ ఇగ భగ! క్లే | బెల్లి 
కభాఖ అల భళా ఖగ! శే | 

ఇషషాళ--ఇబైఇగ కాగా ఇగ కొళారి జ్యా? ఇళళి: | 
ఇగ లాఇగారా గగ గాగ? ఇగ్యాగ ౧౫||| ఇ ఇఖాల || ఇళ్ల గాగ, 
ఇగ వొట్టి ఇళాాల! భల ఇళ ఇతి ఇశ్రా! బైళ? క | ఇ ఈ1ఇ 
షళగ భ్లైషె క్లే! 

ఇాఇిభషాళి--్ఇళద్యా ఇగ శాం గా! అగి కళ ఇ 
ఇ ల్లి క్షా ఇగ్ళగా బిల కళా ఇ ఇగ? భర క్లే | 

ఇగభిఇ- భళా! కళగా! ఇధాగంకాంంరాం. బషానిాంగ[ాంంభంణ్ళాగా 
ఇగ | ఇల్లై లిషాల, కంల ఇగ్గగ్సు గొళగా ఇగాలి ఇగ ఇరెళా ల? అగ 
కాగాక ₹ ₹1₹6 భి క | 



కె 

ఇలాగ ఇబ ఇల ఇగషగ్యాకగలర: |! ఇరాక్ ₹౫ 
ఇనా ఇగ ఇనా ఇఇ || ఇళ్తిళగా, ఇగ ఇళ! కాగ శ వారా గరగ 
ఈ ఇ ఇగ ఇళ్ళ ఇసి భా కే | 

ఆగ లాబిరగగి కళ: అనగ ఇగళలి! ఈ కే శ్రర క్ర: 
ఇళార్యానాం | గాల ఇ కరళాల్తూాని? ఇ ఇాగ్లోనాళల బ్రాల ఇగ్గా 
గలి || కళల, ఇళ బడ చు ఆదా గళ కంచరి ఇ క్లే | 
ఇళ ఇ ఇగ ఇరగ ఇగ ఇళ్ళగ ఇల్లి బైటి | కాని కళ భగ శే | 

ఇిఇగాగంగాంగా క్లూ ఫి ఇగ ఇం శలాక! గగ అగ క 
ఇర్ధర ₹1ఇఇ6 భగ గగ ఇన్బ: అగ ఇరగ ₹[| క్యా గగ్యాంగగగన్్: 
గళ్ళ ఇగాళళాళగాగాళళ్ష ఇళ ఇఇ ఇళ్ల శే | 

ఇకార ఇసి ఇకా ఇక్రాం కగగ్నా ₹ఇళ కరాళ 
తృభళగాతా నగ: 1 కళగ్యాఖ: ఇంగా: ఇళాభగభగణా ఇషర్య ఇరగ; 
ఇసి ఇభ్రిళని ఇగ: | ఇళ కాలం ఇస్తాం ₹ళసి. కిరాణ భళా 

ఇరా కర ఇళళి ఇళ ఇ షా ఇ₹|గార్రిఖ (౫౯ భారా కళళన్దా, 
గళ ఫి ఇగ ఇారెష ౪, క్యాల ఇర ఇ₹రళ్లా భగళ/ళ! ఖై శే | 

లళగా ఫి ఇషగాాఇాళ్లర ఇగ గాంగ షాగాగా ఆగక: | 
ఇరగ క్రలిఇ: ఇ₹ళలా: ఇళ్ళ: ఇగ || ఇల గజి షర? ఇళగ/గా గగ్గార్టి 
ఇళ) వైర క్షి, ఇగ శ బఇరా ఖం ఇళ ఇళాష!?! వళ! క్లే | 

ఇలాచి భషగం లగి ఇ? ఈగ ఇళ్ళ! క | శ్రా, 

కష్షారేళ్లిక ఇళళి ఇచ్చిరి చ వళళ అగి? గకార ల! కే | 

భాాంంాంళానగ? ఫి ఇ భి ఖా బలి క | ఇళ ₹ాళ్యాఖకు 
ఇళగ/గా ఖా లాగి బ్రైగ! క్షి | 

గంళనాంాార్షగగా: భాగ | ₹ఇ భా! ఉళగ?? ఇంగ! క్షి | 

ఇజగఇగ--ఇళ్ల (7౯ బిల శల బిగ శ్లే! భళి ఇగ ఈ క్లే | 
ఇళ? గాళ్ళ ఇ ఇళ ఇగ గ ల ఇగ క్లే | 

ర్... 



కో 

ఇళ ఇగ ఇళ్ళ, గా ఇళ తాగి ఖాలి ఇభ ఖల 
శ, ఇషా భి ఇ ఖై క్షి! ఇల ఇ ఇగ కాగాగాణా ఇగ, 
ఇఇ ₹ గగఖా? భగ శి | ఇళ్ల గం ఇరా భగ ఇ ల్ల ఇ వగాఇరి, 
ఈలా ల శి తిం ఇళ ఇరైళ గాభరాగా ఇబ ఇగ క్షి! ఇళ్ల గాగ 
కం జాలి భి శ్రి | ళా శఇట్లో ఖగ కి భం ఇషా ఇన్ ఇగ 
ఇ లె కి, భభాళైిం లి ళు గాగ ఇళ కి, ఇళ ఇ 
ఇభజి భా ఇళళి ఇన భై క్షి | 

బ్యాళా--3గళ్టాళ: | ఇళళి | ఇస్లాం! ఇంగ: 
ఇషా ఇభ్రైళరళణు ! ఇషా ఇగాాగాం | గరా | ఇరా ఇ 
బగ ఆళాళగ ఇగ: | క్రాన్ ఇ ఇగగాగా: 1 చిల్లి ఇర్టర 
రాళ గబా ఇఇ ఇ ళా ఇరాాళ? ఇ క్షి! ఇగ భి ఇ 
శైళి క్షి; ౪౭ ఇక్ ఇల్లి భష | ఇగ ఫి [ఇ ఇలా లగ కి | ఇక 
ఇళాషాగా ఇషా గ 7 అ్యాఖగ భగ ఇషు భి ఇఇ బైళ క్షి! ఇల్లి 
ఇష్యళ ఇగ గ గ ఇచ షర ల గ ఇకా ఇ ఇఇ ఖగ! కి | 

ఇన ఇంక అగా ఇ కళ ఇదా క భం అగా 
1416 గె ఇషా ఇల ఖ్య్చైక్షి | ₹| ఇం ఇఇ ఇగ గ ఇఫెలా? ల్లి ఇ 

ఇర్యాళా ఇళ! ఇ ఖరగ్ సొఫా | గ భజ కరా రాళ ఇ ఇస్ ఇగ 
ఇళ్లిళ ₹ భా ఇం గాలి | ఇగా గాభ ఇదా గళ ఖై ఇ కళా 
ఇల ఇ ఖర్చగగ గానా? | ఇస కాగ ఇకా ఫి గ ఇ ఇ 
ఇరగ ఇర్యళాస్షి | 

కాగా ఇర్గాషఇ-- ర్య ఫి (91 ఇంచి ఇగ ఇళ్ళ ల్పి 
ఇఇ రాగ క్యా కి! గజాల? ఇగఖ్ గ ఇళ్ల ఇళ్ల ప్రాచాగగ ఇత 

కళ్చిత్చాళ లగా భాఖాఇ కాగ: ఇగ ఇ ఇ ఇల! ఇగ ఇ ఇష్ళజం రగ 
ఇన గళ: || ఇఇ క్యా ఫి ఖగాం ఇళ వాళగం గాళలై ఫి ఇగ గ ఇళ్ఞాగల 
ఇ ఇగాక్షి|, గఇాబ్రిగ గాలాలగం [ఇ తభ ఇషాక్ ఇ ఇ ఇఇ 

షె ఇఇ ఆగి భగ గాగ ఆగి భగ గి కల ళల ఫె ఇగ 
ఇల ఇగ రాగం | బ్రాం గగ ఫె ఇ ఇగగభి ఇం భ్రైగ! 
ఇ ఇగ ఇళ గాం క్షి, ఇగ తభ క్యా భఖ భం ఇళ ఇ 



కిల 

ఇ బైటి కి, ఇనా భి ఫి! ఇ ళ్ళి అగి భి ఇం ఇగ కి! 
కళగ ఇ₹గ| ఇ ఇరా ఇళ? ఇ ఇళాం ఇగ ఇళ ఇల్లి లి! ఇస 
ఇగ గ ళాసి ఇ బర? ఇగ ఇగ ఆగని! ఇ ఆఅిస్రల్ 6 
ఇరగ గలా? చల్లి ఇళ క్యా ఇ ఇళాక్లి | ఇళ్ల క్యం 5 గోళ గల్లి గొ 
ఇల్ త్రాజాం ఇభళఖి ఇరగ భం ఆగాలి భళి క్షి! అంగు గ 
భళా ఇళ ఇలాగా ఇఇ ఇల? భి ఇఇజ్రాంగానా ఇ భ్రైషెషళ! 
ఇగ శి! కర్ ఇ ఇఇ ఇ లై ఫ ₹గా ఇరా ఇట బాగ గాణ 
ఇ ఇఇ ఇజాగ ₹ల్రై శి, అంగ్ ఇల ఇ వ్యా భాం 1 ళా 
గి ఇజం ఇస్ భి ఇష్టగా ఇల్లి వళి | ఇళ గిలక కా గిగా గ ల్లి 
ఇ ఇభ షంాంగాషగిళచేళ్ళా ఇగ భాం ఇనాక్ ఇని క్షి! కారా 
ఇప బైాక్లి, ఇస సాగ ఇ ఇ భళా ఇగాక్షి, ఇఫ్ ల్లగ ఇ₹₹ 
గర్గ క్యా? కళా?! [కాళ్లి ( ౭6416 0౪003) ఇళ? ₹| ఇగ క్షి ఇగ ఫె 
ఇగ ఇక క్యఖ ఇళ్ళ గళం ఇట్టి ఇ | బాగ గ బ్రాం లై 
ఇళ భాగ భభ ఇం లా కి! కం ఫె భారాల ఫె బగా 
ఇళ ఇఇ ఇగ ఇభ ఇ బాగాన ఖగ కి! గాం ఇగ ఇల ఖ్ 
ఇఇ ఇగెక్షి | క ల₹గాగ భై ళా ఇబ కం ఇంగా ఇగ భక్షి! ఇఇ 

ళా భన ప్రా-ాంలళ ఇట ఫి, ఇళళి భా బలి కిల ఇల్లి ఖీ 
ఇళ! అరక ఇ ఇభ: ఇగ భం ఖిలా గ ఖై ఇ ఇలాధ భాగ్ 
బళ కిక భగ భగ కి, ఇల్లై ఇభ వైర క్షి! ఇరగ ఇ గాల 
ఇృళగం ల భి జ్రళళ గ ఇరా ఇట్టా | గ్య రల! ౯ కాళ 1 
చ ఇబ క్యాం శ్రర ఈ శి ఇల్లి జం ఇగ ఖు ఇగ క్షి! కరగ 
ఇళ గఖి ఇ ఇకార ఇం ఖై ఇగ క్షి |, గళం చ ళం ఇ క 
శశి బగా 5? ఇల్లి ఖై! ఇళ కా అలగా గళ లై ₹ 
ర ఇల్లి లిలి్ | 5 ₹5 ఇ లై ఖి సభా గగనం ఇగ ఇ 
ఇర్రగళ త్య శేషభం ఇరా ఇగ కి ఇలా ఇగ గ గాభ 
ఇ₹ష5 కళళ ల్లి గాక భాగ! 5కి! ఇఇ భం భ్యాగ ఇళ ఇల 
శి (₹ ఇళ్ల ఇనా ఫె ఇఇ అగ ఇ కాం బైల న్! ఇళ చి గ? 
ఇ ఇళ్ళ భగ? తిల ఇఇిగ్ భా లళ ఇ క్షి | 



గ్య 

ఇ్చాళ అగా గ క్యఖ ఫె ఇలా 

ఇఇ ఇ₹ ఇ[ఇలా-కఇగా రాగా గ గ ఫె ఇగ ఇళ ఇళ క్షి | 
ఇంగ ఇగ--- ఇాబ్చర్చజ్రైగన్రళగాన్షు ఇగ ఇ్రాగగాాంభర్యాకళ్న | 

₹ళగగాషగ బగ ఇగ జ్యాఫ ఇం ర్యాలి: || ఇళ భం గాగ శి బజరి, 
శ్రి, కళల ఇగ త ఇబిగా చి ఇధా ఇబ? భం కం ఆళి ఇ 
౯ ఇబ భా బై క్షి | 

కళగా ళ--లగ గ: వళళ గ4[015ఇ) క్యాల్టి 21 
ఇాబ్బగాగ || ఇఇ లగి ఫి భళా ఖగ కి ఇళ భగ ఇల ఇం 
ఇగ్గా ఇభగా భల ఇగ ఇళ! ళా భగ! క్షి | 

ఇ[ఇ5--1ఇగ4 ఇగాగగా | ఇళ గొస్ళాణ ఇల ఖగ ఇగ భగ! క్షి | 

గళం గంగా ఇళళి ఇళళి ఇర్రైగషషాళాళ ₹౫- 
రాంగ[గాళాంళ్ల |! ఇగభారాగ్ ఇగ ఇాళ్లింల ఇగ ఇర్బాఇగగే: ఇళ! 
గజా ఇ (| 22 ఇర ఇ గా, గాగ ఆగ ఇగ ఇంగ బ్ర షా 
భాం, ౮9, ఇళ ఖగ ఫె ఆం? ఇగ ఇరగ కంగా భారెళ! ౪, 
ఇగ బర ఇగ భిళళ్చి ₹ఇర0%0 తం ఇగ లగి ఇళ్ళ ళల క 
బా భర క్షి! గాం ఇ కాలి ఇగ లిలగగ ఇక్ట | ఇళ ఇళ్ళ ఇగ! 
ఇఇ ఇల! గై |1షళాల్త ఇ₹రఇళళళ్యాగ ఇళలాగాళ్యానై గాభ 
అగ 1 ఇళ ఫి ఇగ ఇరగ ఇగ ౮ క్రి |; జ్యా? ఇగ భల శై₹ఇలి 

ఇంగ ఇ క్షి! ఇళ ఫి ఇబగి గల్చ గాగ క్షి, క్లాప బాం ఇల 
ఈ1ఇ ఇ ఇఇ తాకు ఈగ! క్షి | 

ఇళిళళగషగఖ- (గాభరా ₹గగఇకా?శ్షం? గారి ఇళ! ఫెషాగ[- 
వాళి | గాళాగాళ ఇగ! కఇొళ్ట్రళోసి ఫా లజ్త చకార 1 ఇఇ 
ఇంద్ర ఇజ్లగ గళ గ ఇష బళ కిం ఇ ఇగాళ వగ5 ఖగ క్షి | ఇ 
ఇళ ఖ్ ఇగ! ఇగ ఇగ! కి! ఆ క్యాఖంణని త్రళగా్య | ఇళ్ల లలి ఇళ 
లృ ఇగ క్షే | 

జరగగా ఇభ ఇ ఇషాగరభ చేళి ఇగ గగ క్షి | 



క్ర 

కాజషాగాంళళగా ఇబ్టాన్ బ్యా ఇచి ఇర్థాభాంఇళ్తైగ ఇళ్ళకి: | 
కాగి శ్రాళగణాగి గి ఇగ గలా ళాళాగాళ్ల!: 1౯౧ ఇళ ఖ్ క్! 
ళా ఇం ఇం గ ఇగాసగ ఇళ ఇ ₹1|| ఫి వ్రజ చ్యగగ, 
ఇళళ్యాాభ ఇ కి | 

ఇగఇళ--ర్రిళ్లగోగళ[ షష గగగ్యాక్ష్యారి త్రళ ఇగళగ?: శశి | | 
ఇళ ఇరా గారా కాగ ఇబ ఇగ? స ఇరా ఇ బటి గాభ 
ఇళ ఇగ ఇష్టగ ఇ భ్రైగా క్షి | 

ఇాగకషగాన్చ్రత ఇగష సళ ఇాగాగా వ్రజ భగ క ఇగాగ? 
తాచింళ్ళ | ఇ గణం ఇరగ ఇష భష? ఇళళి; షాక: || 
ఇష ఇగ) ఇ శ్రశ్ ౭51 గాంగ కి | ౫ భాం కాగ భం కళగా 
౯౯ ఇగ కి! ఇ ఫె ఇలా గ గళభా అ భల షంాగ గగ 

ఇళ్ష। 
ఇాషఇళిర్తగ్షిగ తగ ళరళాం గాలా శ్రిత || ఇ ఇం ఇక 

ఇభిగా ఇళళి అగ త్రగాళ ఇళ్ళ ఇ 11% లి క్షి | 

గారగాగాణై--ఇ[ష[ గలి ఇలా ర్రచుళ్తనాగి ఇడ గా ఇషా ఇగ 
ఇజార్టాకే? | భాష ఉఇషళ ఇాగగ: ఇళగాలా ఇళగి భాష కళ్? ॥ 
ఇ ఇగ [గగ భై! క్షి, భి ఫె షరా ఇ ఇళ భి ఇళ్ల ఇల ఇగ | 
ఇగ ఇ? భకర ఇరా క్రి | చిర ఇ ఇ ఇం ₹1% లగ క్షి | 

సరళా ళానానలే? కాం ఇగాానా ఇ ఇ | ఇభగళరగా 
ఇచిన ఇస ఇన్ | ఇ₹జ్రళాగా శి లి గజా భి ఇరా? 
ఇఇ ఇఇ! ఫి లగ గి భగ లిక క్షి | 

ఇ1౯౯4--ర్షకి కృతి తళ! ఇళ! ఇజ్థిళాణగ ఇగేనరం | ₹గ/ఇ0) 
గాభ అ ౭ళాణి ఇ ఇషం || ఇల వృఖి, ఇరగ భజ ఇ బళ, 
ణల), గజాభళళా గగ లిం ఇగ గాగ ళా ఖై కి! 

ఇషాంత భగాళళాళాళ్తాలే: తళషళ | భా ఇళ బళ 
ఇఇ గ ఇబ ఇ ఖగక్షి! ఇఇ ఇళళి ఇ క్రన్షై శర ఇంధాగాలై ఫె 
ఇగ? క్షి | 
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భంగం? కరం బళ? ఇచను ౪ | ఇభ ఇళళి 
ఇ షిజషగగనా || గల బళా శ్ర భాగశళళ్యగ!. తృాళగ కరవ? 

శ్రళళ్యాళ ₹౯: శశ లాల 11 ఇళ భె కళ్ళను, ఇం గళ? క ఇ క్యాళ, 
శ్రళ, ఫా, గా ఇం ఇ₹క్రా చ ఇ భింలగి గాలాగా భాగ 
ఇగ క్షి | 

ఇాధాళిళ్ల కల ఇ ₹రళఇ ఇంగా! ప్రి | ఇంగగా ఇగ ఇభ ఇర 
గాాాగా! ఇ చషఖ్సా. ఇగగా ఇాగ్భాషా. ల్తాళం కరి. ఆగాలా 
ఇ ఇ గాగ శాల తిం భంగలా బక్షి! ఇ ఇ ఇ 
బ్ర భాం గాంగ! క్షీ | 

కాషా ఫె గగాఇాంభా!కా షలషార. సఖి. ఇగ. ఇల్లా 

అగ్ని । ఇబ్రర భరగానన ఇఇ ఇర్టాళా: గాభ ళళా: || ఇల్లి ఇనా, 
ఇంగా ఇగాగా ఇళళి ఇళషషాలా? జిం జాం ఇగ్గా ఇల? భగ 
క్షి, ఇం ఖ్ భం ఇళ భి కళగా లగ క్షి! 

భగం భం ఇళ్ల గగాకేల ఇళ ఇర ళ్షైష ఇల్ ఇ వా? ఇగ! 
శి, ఇషా చి ఇళ, ఇళ భల ఇబ గి బరా ఇషా గరా, 
ఇరగ ఇళ భాగా ₹ల గి ఇరాషల! ఇఇ క్షి | ఇష ఇాగ్గ్యాళ కాళ! 
గా క్షి | 

ళాాళా-ర్త్ర ఇర దిల్: | ఇ ఇడ ఇ బ్చఇ ఇఇ క్షి | 

ఇఇ ఇళళి కాం 6 ఇ లి ఇ ఇళ ఇగ ఇా6! లక 
గాం క్షి! కళ్ ఇగ గాలి క్రి | ఇగ? ఇ క్రష్ ఇం గొల! 
శి, ఇళ్ళ ఇ కళరళ్ ఆగ ఖగ శి | ఇలా ఇళ గగ గ బ్రెళ క్షి | 
ఈ భం ఇల గ కా భా ఖై ఇ గా కిం ఈగ ఇ భగ శి ఇ 
అం ఇలా ళ్ళి కి, ఇఇ భ్య్ధా భగాల్లి ఇ ఇరిస్ తగా 
ఇగ చ ఇరగ ఇళ భార? ₹5౯| క్షీ | 

బారా కళగం ఇరా ఇగాగ్యా కళ | ఇల ఇాళ్యభిల | 
రా ఇజాశ్రాగ[5: |! భణ! గక ఇళ్ళను ఇషాళి- 
భాభా: ! ఇ భా ఇళ తంగా. ఇళల్లిగి 
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జిఇళక్రాభిగ: వారాన్ని ఇళాగగాంాలి | ఇ ఇంగా శరిసక, 
ఇగాగిలా ఇళ్ళ తృళి లిక క్రి | ఇగ? భం ఇగ ఇళ వాం గాంగ 
కి; గా ఇ ఇళ భి భజ 5 లై కి! ఇళళి ఇ భర క్షి | 
ఇర్చాళకా ఇభాళ[గా జై ౯ ఇత్తి ఇని ఇగ ఫి ఇగ భగక్ వేళా 1౯౯ 
ఇగ కి! ఇట ఇల సళ లై ఇఇ! ఇబ భి ఈష కాంగా 

గళ గళ గ క్తషలా లై ఇ ఇర, ఇకా భ్ గొట్టి ఖై | ఇగ ఇ ఇర 
ఇర కి | ఇం గా! ఇ? ఇళ? భళా క్షి | 

ఇన ఇా-భగరాభంర గి ఇళ ఇళ గ ఇళ్ళ భళా ఇళ ఇరాని 
క్ష్ | ఇగ! ఇర్యగళా కళ ₹[ా ఇ ౭ ||| క్షి; ఇళ్ళ ఇళ ఇ 
ఇంగా గగ షె ఇల్లి గా క్షి | 

క్షత ఇద్చాఇ--7 వ్యరి కళ్ళ ఇగ శ్ర ఇ ఇగ ఇ లజ ఇగ్గా 
భా కి, | ఉం ఇభ భా భాం ఇక, ఇ కళా 
ఇళ గారల క్రి ఇ శగాగగ్గి గి ఇ ఇళ ఇగగా భి ఇళళగా గ ఇళ్ల 
ఇగ 7౫ భళి స్లి |, ఇగ ఇగ షెజ్షైాం గి ఇగ ఇగ కాగా ఇల్లీ | 
ఇఇ ఇ ఇళ స గాంగ ఇ లి కి, గాణశి ఇల ఇ గాలి క్లి | 
గిలి ఇన్ ల్రళి ళా చి ఇళ ఇళ భళి ఖాగా క్షి, ఇబ కరి రాగింగ్ 
ఇఖ్ల్రిల గ ఇత్తి ఇగ గాగ ప్లి! ఇబ ఇర్థా భళ్లా భగ క్షీ | 
ఇర కెళభళ ఇగ? ఇగ ఇం నిగ క్షి, ఇగ ఇగ ఖై గల్ల ఇళర 
షాఖగగా చ ఇ ఇళ? క్ల! పం ఇ ఇక్ ఇఇ గాంగ? గల్లి గొలల! |! బ్ర5 
ఇగ గిలి కఠ ఇగళ్ ఇలా ఇళ! భరగగా ఇచ్చు గ గ జగాన 
చ చా కరా ఇరా శి! 95 ఈగ చ ఇబ రంల ల ల శ్రా భల 
ఇగో భగ క్షి, ఆగ లగా చలిత ఇళాంా అగి బళ క్లి! ఇ 
జిం ర్చ? ఇ లి భి ఇక్ట6 ఫై శాళాం 7 బ్రాల ఇల | భ్రైళ క్షి | 

ఇళ! ఇైగకైగ ఇక్టగ ఇఇ ఖగ! క్షి | ఉచ భగం ఇం గళ! [17 
భల చ ఇబ రాం తళ ఉరగ? అగా కి! ఇభ జాం ఇళ? 

భఇాష ఖ్ర ఇ ఇఇ గల ల! ఇలా ఇ? ఇషా! ఇళ ఇబ క్షి 
ఇ గా ఫ ఇళ ళా లగ! కి! ఇ? ఇం లిక! కి! ఖభ్యా 
ఇ ఖ్షాగా ఇ ఇ₹ం5 ఇగ క్షి! (రా ళ్ ఇగ ఆ|| ఫె ఇభ ఇ 
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ఇ కి | ఇళ లఖన శైలి కి, న్ ఇభ ఈ గాగ) శే | కళళ 
ఇ ఇజ్ లకి! ఇం ఫి కాం ఇ గా లగి ఇ సా లా క 
ఇష్టాల ఇ ఫి ఇం గబ షభ [గ భళి కి! ఇగ్యా ఫి ఇం 
ఇళ ఖగ ఇళ్ళ ఇ ఇళ ఇ ఇల భాం ఇరగ భగ క్షి! ఉం ఇ అశ 
ఇళ ఇగ ఇగ ఇం ఇ ఇ? బర్మా బైళ్గా కి | ఇఇ ఇ గ గ 
శాఇఖా ఇ! ఇరు ఇళ గో భై క్షి | ఇ ఇగ ఇ ఇఇ! లృక ఈ క 
ఇగ భి గాలగ క్షి | 

ఇఇాలాగా ఇ కణ ఫి ఇలా 

ఇష్ ఇ గృ లార్రిషళ్ళగ: కోకగాగాన: | ఇళ లిగా కి | 

ఇాంాణగ్--ల్తళత్చగగా ఇగ గగాగగఇగగాఇనళ క్యా; | 
జంగ కఇగాంభి ఇగాాగళి భాళగగార్యా || ₹2 శ్రళి, కా ఇళ గొల గా 
లృళగా ఇగ్భాఖ ఇళిష గ ఇళ గాళ్ ఇ చగాగగా ఇళ ₹౯ ఇళ ఇ/ 
ఇగ క్షి | 

ఇ[గ5--కఇఇర్రళ | ఇర్టిళ కళ లగ క్షి | 
కళగా ఇర్తా గాగ '0ళఇ15 ఇగాగ్రతాోగాంలాణ ఇ బ్య | 

ఇళ్ళ కా భంగ ఖా క్షి! ఇళ ఇనా ఇరగ తారం కిం గాగ 
₹ భాం ఇ బృ? భగ క్షి | 

ఇా---ర్రగళ్చళ [గదర్ రాష (౯6 కల: | బ్ర గారి 
ఇంగా భాళగగర్యా || ఇళ గ గాగ: ఇలాగా ళగ్ ఫె ఇగాగా ఇంగ క్షి | 
ఇధి భలం లగ? ఇగ తష ఇళ ఇళ క్షి | 

ఇళ ఇ-గభళం ళా గంాళిగు రాకా ాళగ[ఇగా: 
గాంది రగా ఇల బ్యాత్ళా బరాాగ ఇ || ఇగ ఇళ్ళ? 
ఇలాణన్ చ క్రళాల కం ఇచా ఇళ ఇస్ ఇ గగన భం ఇళ 
ఇనా 5 ఇబ భం లగ కి! ఇగ? ఇొాళ్యాాభిఇత ఇళ్ళ 

ఇఇ కాం భగ కి! ₹ఫ్టి జగ భజరఇ గళ [గ క్షి | 
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జాగ ఖాగగగాా గాణ బ్యాశాతా బ్యారి కస్షాళాల్లోోగ: | 
ఇర్ధళగ! బృళగాగ ఇగాగాా ఇగ ఇ గారాల | ఇ 7 ఇళ 
ఇఇ ఇలాగ ఇఇ భళి క్షి | ఇ: ఇభ ఇ ఇజం ఖాన ₹్లైా? 5! 
క్షి | ఇళ ఇగ బళాళాగా, కాళ ఇళ్ళ గంగి గి ఇ గా భి? కి | 

 భరిరార్త కాలాగ్ని ఇగ: కస ఇనా ఇధి ఇష ఇజ్ఞిభాగా 

ఇగాళ్లాన్ ఇగ భా: | ఇళ ఇళ గానబ్బ భగార్లా లిగా కి | 
ఇగ ఇలాగ ఇర్టగ బై క్షి | 

ఇ₹గ|రి--ల్చునన గా ఇల ఇాసగా కి కానా గ ఇలా 
ఇర: | వ్యభి ఇ ఇలాగా లా ఇలా [1 షెళ్ళి ఇషా 
౯|ఇగ్ల || ₹౭5 9౯ భగ క్షి; ఇభ ఇఇ ఇ ఇగ భై ఇగ గాళ్ క్షి | 
బాగా ఖత గానా ఇ ఖగ కి | ఇగ? భాగా భ్ ఇభ ఇల్ బ్లైళి క్షీ | 

ఇషషఖం-గాగాి బళగ రా తళ ఇగాగాభగాం ల ఇల్; 
లా | ఇఇ |౯ఇ ఇలా ఇ ఇంగ ఇారష లా. ఇషా. లశ ఇరగ 
రగ గ బరా ఇగాగగం ఇళ! ఇగ లగ? క్షి | 

ఇగగాగం-ర్చగ కం ఇస్లాల త్రళుం[ ఇభ గాం! కాలా 
రాళ్ళకు శక ఇషం | ఇళ ఇ కారం ఇళ లళఫ-ళళాళి బిఇ 
గగ ఇ ళా? ఖగ! కి | 

ఇగషరాాచళ ఇన ఇజం భాం అల 6 గా ఇ 
ఇనాం ఇలా? | ఇళ చాలని తరళ లర్ ఇం ఇగ ఇష 
ఇ | 2 ఇగాగా ఇాగా, ఇ, తళ భగ! కి! ఇళ కళ లళిగ6ర 

ఇగ ఖగ శి | గగ లగ! కి | 

ఇషా ళఇ గగ గ శారా ఇరగ | ఇళ ఇభ ఇగ్గా 
ఇరా ₹ఇ ఫె ఇగ్గాగా ఛళళ్యార, ఇట్టా ఇారి ఇళ కళ శ వా ఖగ? క్షి। 
ఇఇ ంధాగలై ఫి ఇగ ఇగ [క్రి 
భా జాళం: కలలా? శ్రభగాభిగనా. కషాల్ళి శ్రారగాగాగొర్ళ 

ఇఇ? శృళషసభళళటి | శశ ఇలగగం త్రాగాలి: శా! 
బబ బాసి: త్రై బార ల 12 గా ఇ రాళ ఇళ 
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స్ ఇ, ఉల తారం ఇరగ ఆస! భర ఇళ కాక 
ఇలా? గళ ఇర్టగ కార శి బర భగ క్షి | 

కాశ ఫి ఇగ ధగా ఇ్యాల: త్రగళగళడిక ఇక్టాగి ఇల | 
ఇజ్రర ఇగ ఇఇ ₹₹ గి ఇట్టి: 1115: 11 ఇజ్లి ళం కరగి, 
రడ శ బరి ఇళ ర ఇ [౫ [ఇ ల్లగ? క్షి | 

భళా ఇద్తంళి ఇ గజ ఇర? క్రి | గా చేళి? చేళి 
శక, బాళాగా ఇరగ ఇగ ఇ ఇం, గళ్ళరళ్షిా, ఖగ ఇభ గ బ్లో ఇ 
ఇ ఇలష!ల ఇళ్ళ లగన్యళ భి ఇగ గ బ్ర! లర? క్షి | 

భళా ఇగాఇంాచల్లై ₹కగాగా ఇగిళా! కాగ భాసెళ ల, గగ, 
ఇగగగా ఇ ఇగ లగ క్రి | ₹|౯ ఇ ఇగ? గా భగ క్షి! 9 

ల శై 
ళాాగభింంధఇగం (ఇ ఇ గ్యాాగఖారి బ్యాం | ఇబ భఇళ ఇళ 

ఇఇ ఇ లషళగ! ఇగ క్షి | 

ఇల ఇగి--గబి కళషగాలి ఇళ గగగ ఇ ఇరగ ₹ఇగా భగ! 
కి, ఇ రల త ఇగ ఇఇ లలి కి, ఇ జరగాలి అల 
జా లై కి | గగ ఇగ ₹₹₹ క్రి ఇరగ ఇగ 7 ఇరగ ఇళ ఇ ఇల్లి 
ఇఇ | ఇిజ్రలి కిం ఇళగర్తాష ఇగ ఇరా ల బ్రైగ! కి | ₹|౯4(- 
భాగ ఆ ఇ ఇష్ట కిఖ్ లై శి! ఇగ శ్యాం భిల్ల! 9% 
నాళం ఇ అిల గ ఇగ ఇ) కళగా ఇగ ఇగ క్లే ఇఇ 
గ క్యా ఇంక ల ఇ ఇర ₹17ల, ఇళ! ఇ ఇ భాం ౪17 
లగ! శి | ఇఇ కళ (| ఇలా) ఇర తాళం తిల ₹9గఇళ/7గ ఇ 
ఇచా? భగ క్షి | ఇ కం శ ఇగ? ఇగ గ ₹1% భగ! క్షి | 
ఇగ | గగళ గా ఇబ గ్యణ [5౭ ఖై ఇ ఇరగ ఇళ ఇగ క్షీ | 

బ్యాక్రాంాళగన గగ | ఇళ, ఇగాగగాం | ఇరైనభ: | భళా 
ఇరగ ఇగాళార్తగడా/న్న | ఇగగా[గగాన్న | గాగాగల | శృగం | ఇళ 
గరగర? |! రసాళా ఇజం 1 గజ ఇ ఇష ఇఇ 
కశష శాళ్యగం 1 కళగం! ఇళ ఇృళ్య్ళగి కశగ/గ్న గగనాన | కళషగగా: 



రు 

కగ్షగాగ: || ₹ బిజి చా గాం భంాకి! ఇడా క ఇగ ఇ 
ఇఇ ఖో షష ఇారషాలా శాక గా ఇర శాస ఇలా అగి ఇ 
రగళాళిగా లికి! అ భా ఇ ఇ శి; ₹₹ భాగ, 
జాణ ఖ్రైగ క్షి! భాబి ఫె ఇళ ఇళళి ₹[ళ క్యా ₹14 ఇఇ 

భళా గ భై గ ఇ ఇ భళి శి ఇళ కస ఇ ఇనా భళా క్రి! కాగాగాఖి 
ఇగ క ఇ ఇగాగా ఉగగగాగా కాగ శి బం ఇ ఇజ్తాా గా ఇక 

ల క్షి 

కార ఇస్దాఇం-గగ ఆగ ఇ ఇసి శెళఖ షా భాగస భాగ్ ఇళ 
ఇగ క్షి | %్ర బగ్ ఇళ ఇల ఇద్యా ఇళ ఇ ఇ ఇనా గా క్షి | 
ఇబ గ్య కళ్ళ ₹[౯ ఇ భి ఇ కంగన ఫెళ కి! ఇచా ఇఇ భి భళి 

కి లిల ఇబ ఇభ ఇళ్ల రగ ఫె ఇఇ భగ కి ఇళళ! భల ఖై ఇల్లి! షి, 
గఇజ్రిఇళా ఇర్ధాగ్ ఛజ్రక్యాం భై ఇ గా ఇగ భగ ఇళ్ళ ఇ ఇకా ఇగ 
బాషా శాన క్ష్ | ఇళళి కళగా భ్రషాషి కళ ఇఇ? ఇల్లి; ఇ ₹1 
షరా గ ఇం ప ఇ గ కగరి భగ క్తి! ఇం ఇ ఇక్ ఇ ఇళ్ల గా! 
ఇభ్లి గాగ | చ ఇర్ధగ ఇగ్యాభి లగ క్షి | ఇగ ఇసి ఇల్ ఇగ ఇగ ఖై 

క్రై ఇ ఇనా గారా గి ఇజాజ్ ₹ఇగెన్లీ |! ఇగ ఫి (1 ఇబ ఇగ 
ఇఇ ఇల్లి బళ | గా, త్రల ఇళ కరా ఇ ఇ క్యా లై 1 ఇభ? ౯1 
భం ఖు ఇం భభ ఇగ గా ౩15 ఇళ కి ఇ భా ఇగ్భా్య 
ఖ్ జాగా ఖా కి | షాళఖ, ౯0౫౪, శెళఖ ఖల, ఇళ్ల ₹గ55 
ఇల్లి ఖిళి | ఇ ఫి ఇం భగ అాంళి కి! ఇళ్ల ఇళ భశగాగా, 
శ్రర ఆ|| (౧౫ ఇ ఇగ ఇబ ఖగ క్షి |! ఇశి ఇల్లి గాల ఇ ₹₹₹ 
ఇచి ఇక! ఇభ గణి ఇ ఇగ కా ఇళళి ఇల్లా 

ఇళ కి! ఇగ భగాగళ లగ్గం ఇళ ఖగ, ఇ ఇళ బగ ఇం గ 
ఇకా భి కి! ఇల ఖా ఇ ఇళ క్షి, ఇళ ఉగాాభ్ళా భగ ఇ 

కళ్ళ ఇనా ఇళ! సభల ఇగ ఇ ఇళ ర్యాం లర భి. ఇళళి, భళి, 
ఖ్ ఇఇ ఇగ గా భి ళం 9౫ భళి కి! కశ ఇగ తా 

బలి కి కా లి ల ఇఇ ఫా శి ఇట్టి ఇఇ ఇసక ఇక ఇగ్యా 
గెల తా శి! ఇఇ కలి ఇల్ ఇంగ ఇగ ఇ ళా 



ఆ 

ఇష్ భట! భాం బాలి తళా ఇంచి ఇాబ్రల ఇసి కి, ప జ 
ఇషా గ చ గాగ్గా ఇగాగాణి, భగ భి గం అగ ఇ భన ఖబ్రషళ్షి | 
కష్యగా ఖ్ గ్యళాళి సం ఇ జని భి ఇజిఇ లగిం్రిళ (75 భాసా ఇ కాం 
ఇళ కి [ఇళ భా ళల క్షి, ఇఅరగాగ ఇబ కాం భళి! 
గా! ఇరా లో! కి | కాళారగా గ కాం లగి గళ ఫె ఇన గ ఇగషాఖ్ 
ఇక ఖిం ఇగ షా భగ! క్షి! ఇ ఇభ ఇరగ శ అలిల ఇరగ 
ఇజ్ లలి కి! ఇభ ళగాఫి కాళి లి ఫి ఇగ గ ఇభ ఇఇ: ₹1 
ఇషా ఇల్లి ఖై? | 

కంర ||| గ క్యఖ ఫె ఇరా 

ఇళ ఇ భాగభంాకాలై! గ ఇగ ఫె ఇగాగా ఇళ ఇలాగే కి | 

ఇంగాళాఖా[.-ఇటభగగాల లలా ఇజాంగాళ గాం షి: | 
ఇాళాాళిళ గళ కఖ 3 బాగో: 1 ఇష క్యా ఇక్టగ భగ క్షి, ఇగ 
ఇల్లి బై | ఇ ఫి గాధ ఇం? ఇగ ప్రి | ఇళ ఇగ ఇ అగ. కళా 

ఖగ క్షి | 

ఇరగంాగరషాగ | ఇళ ఇరగ భగ ప్రీ | 

ఇగ: గోగ్ ఇట్టిగగాంరగ గర: ఇళళి | ₹౭ కళలిగా 
ఇగ కి! ఇ ఇ? లగ లగ క్రి ఇళ ఇళ్ళ శి ఇగ బిగ క్షి | 

భగం గాంగ గర్తు: ఇరా కం ఇళళ్రగ ఇ | ఇ 
గ ్యాజ[్షరి ఇభ శ్రి ళం గ ఇళగగోక: 1 ఇ ఆ|| ఇ క్యా 
అఇగగగ ఇ గళ ₹గా న ఖై ఇ కాణి గిల కిం గరా ఖ్రైషె కి! ఇనా 
ఇచ లి ఇ ఇష ఇ ఇరగ లగ ల్లి | ఇళ ₹ ర్రళళ ల్లి ఇ 

ఇళళి! ఇంలగ! గాలి కి, గ ళ్లరల్తు: అంగగగాలి గగసగగా: | 
గణా ఇలాగ ఇ గారని? | ఇశ్రి శళాభ, ఇజ్ధగ కళ్ళం 
గ షర ఇఇ కళా ఇగ ఇ ఇళ్ళ కిల లి్శళ భగ క్రి! జ్ఞా: 
లాభ బ్యా ఇళ ఇనాం ఇ ఇస్టం ఇబ్రిన్యషన్ళ | ఇగ 
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ఇలా ఇార్రిళ: | ఇగాంగిభాణాం కాం: ఇళళి ఆగినారా? 
ఇల్ బ్రగళలి ఇడి భళగగా ఇస్తా ఇరగ ఇకా: 1 ఇళ ఇగాగ 
శ ఇ ఇ గ ఇకా? క్షి; ఇజ్ ఇళ ఇళ భళి గా ఇ భె 
ణా భగ క్షి! ఇగ భభ ఇరా లకి! ఇ లగా గ ఇర 
ఇగ ఇల్లా ఇ ఇ౯౫ ఇ ల్చళ ౫ ఖగ? క్షీ! ఇరా భి ఇలా 
ఇళ క్షి | 

ఇైళగగాగళంంంగషాగాగ గ భరి కగాళ త ఇని ఇగాఇఇభ్రిగగారి 
గాం | ఇళ ఖ[ళగం [ళా ఇషా బ్యాత్త్రం గాషుగిరాగ: 1 కాని 
బిరా "త్త్యోర్యా 1| 72 గాగ ఇ గగ ఇల్లి ఖగ? |! ఇషాాం? ఇగ 

భళి శి! కళ, ఆయ భి ఇళ్ళ ఇ షా భి కి! ఇబ్ళి ఫి ళం జ 
ఇళ ఇ ఇళళి ఇ ఇ లగ! క్లే | 

ఇళ గాగగళ్దాగళ ఇగ క్రళగళఇ్యాళళు క్యా కరర ఇ 
ఇషగాగ్యా | అం ఇగ ఇ ఇల భాగాల: కాలిలా ఇ ఇగ || 
ఇళ ఫె ఇళ్ళ (౭! కెళ్ళిన లగ కి | ఇళ ఇరగ లగ క్ల! ఇగ జ్ఞా! 
ఇఇ ఇ గార శి! ఇ ఇర భి ఇళాబ్లి గ ఇగ ఇనాక్! ఇగ 
(౯ ఇ లజ గల్లి ౧౯5? | 

కళకి భగ గాగ్లా! బై గ్యాష | ఇగ భఖ ఇళ కాళ 
షా ఇాజగ్లాళి ఇర్టగ 311% క్షి | 

ఇాఇళఇళా-గధళ్ళగణగ ఇళ వళళ గాణాగ్యా | ఇళ్ల భస్యరక్షళ, 
కరా జైల ఇ! సనగ ఇగ ఇ5% ల్లగ కీ | 

ఇ(ళ్లో/గ[ఇంాగంం వ్యరు ఇషెళి కాళ ₹/ళళళ్ల/గళళగతగం |! కళళ 
ఇభిళై! గగళళి ఇ ఇభ గల || ఇబ భి ఇల్లా శంఖ, భాగ్యా, 
షి ఇగ ఇ ఇలా [౧౯ గ ఇాగాల! ఇళ! సాగ ఇళ! 

కళ! కై | 
ఇ1గాంాగళ భర్య ఇగా[గం 0 ఫళ్లాాణ ఇఇ 

గరగ! ఇగ ఇష గాంగ ఇళ ఇళ్దాగుం భారాల ఇ కాగా || 
ఇళ్ల గ ఇగాచ్ ఇ ఇళర ఇం క్షి ఇళ్ళ ఇ గాగ ఇరా కి; ఇఇ ఇఇ 
చళ్ల గ భా ఇ 5 క్రి కిం ఇగ ౯15 ఇల్ ఇక! | 



౪4 

ఇఇళాఇాంళఇన్ కి. క్రధళాళాళాగాళళ గలుగ జ్యారం ఇకాగ 
గాం | ఇగ ఉం గారని బ్యాల్లై శాం 0% 1 ఇల్లి కాం 
ఇజ్ ఖై ఇ ఇ ప్రధా, భళి ఇళ భ్యాగ ఇ కళా భగ క్షి | 
ఇళ ₹[గా గ ల్లి ఇ ఇఇ ల (౧౯౯ క్షి | 

ఆగషిఇ- లగి భి ఇటిాణ్యూారగా్నా గర ొళ్లళ్యాగా? కళగం గగ 
౧౧|| ఇ ణి తంగా ఇట్టి గళ! ఇబ ఇగ భం ఇళ 
లై ల్లీ | 

 ఇఇారాంాభళాలగి ఇఇ వ్యాణాగా. ఇళాళ్యం శ్రళ్ళ్ళి! గగ 
కళళ ఇలు శతా? | ఇఇ ఇ ఉగ భగ. భళి క్షి | 

₹ఇళా-- లభ స్ళాఖ: శ్రభగగగిళ్తి గా ఇన: ఇళ? క్రభజ్య్నా 
ఇషెళ్ళ కళగళంళం | ఇఆాగ్యాశళ ఇళ గళళాళాగాఇ్య్యగన శ్రభఖా? గాల 
ఇగ ఖగ: || ఇఇ జాల అగ్గి ఇట్టి గాం భంభం? ఇల్లి 

అల! ఇళ కళా గగ కళ్యా, షస ఇ ఇచషలా ఉర్ ఇ ఇ 
ఇళ, ₹ళలగ ఇసు లస భం బ్రగ్ భల షా ౯7 

లా క్రై । 
ఇఇ ఫె ఇళఇాంగా ర ఇ ఇగ ఇబ్చిగళ ఇళ ఇ ఇగ: | ఇళ్ళ 

ఇకార జే కరగని ఇకా ఇగ || ఇ గా ఇల్లి బ్రిన్! ఇబ తగా 
గాలి గి ఇజ్ భిలం గరగి ఇగ కి | 

ఇలాచి గ శరర ఇళ గ గగ్గాశి భరి భళి 
కి | జల భి భగ శ లిం ఇధి క్రళాని గ ళ్ళ రాంచి ఇజ్య్దా? 
శ భల చి గా లగ కి | ఇఇ ఫి కలాల? కాం ఇగళ ఫె ఖగ కి | 

(₹ైళాగభిాధభషభగాన ఇర ఇళ: ఇల్యా[ొగళ: |! ఇగ ఇ గృల్ళు 
ఇళళళ[గ శి ఈశ ఇ గ ఖ్రైగ క్షి | 

భాగానికి భ్యాల ఇ ఇగ ఇం జి ఇగ ఇ [5 
ఖగ! క్షి | ₹గిగణగ ఇళ్ళ క్షి |, ఇగ భష ఇళ కర్ ఇగ కి |! ఇ 

చి ఇళళి |. 



ఫకే.. 

ఇగషగా ఇగ గారి భళి కి క్యా ఇనాం ₹ ఇల 
ఇా5 క్షి! ఇఫి గా జాం బై క్షి, ఇజం ఇల్లిఖి, ఇ 
శృ ల శళళ ఇం గళ శీ, భాగగా వ ఇగ? బగాగా గ ఇ 
౮౮8) కాళి ఇల్లి ఖైక | గెభం ఫె ఇచ చాలి బళ క్ల |, జాతి గభన 
ఇళ ₹ఇా లగ క్షి| ఇళ ర్యా కా ఇాజాగ గట్ట త ఇతి ఇట ఖి 

ఇఇ క్షి |! ధరి ఇ భి భిభర గి ₹1% లగా కి, గళ ఫి ఇ 
౩646 గాగ ఆస త 9౪౫ 5 ఇ కి | ఇట్టి కాం ఇళ్ళ 
ఇషాష గ లైగి భగ ఉంచి ఇలా గాలా కి! ఇగ 
ఇళ ఇగ లగ శి |! ఇల ఫి భాం గజి ళా ఇ ఇళ ఇ 

ఖాళిగా భగ క్షి | 

బ్యాా--కగంానాడ: | భ్యాభాం! ఇభ సాం ( కళా 
రగాళగ | ఇగ ఇళ్యాఖ సి | ఇషా్ళాళ్ రా | ఇాళగష ఇళ్యాగి గభ్య్ళా 
₹/15ఇ4: | భాగా భల ఇష్యాగగ గ: | ఇఇ ఇఇ ఫె ల 
గళ? ఇగగ ఇళళి బగ క్రి ఇళ్ళ గల బై క్షి, ఇచ్చిన బగ క్షి | ఇ 

ఇ ఇళఇగా భగ క్షి | ఇళ్ల ఇల భగ ఇళ్ళ ఇ ళం లగ క్షి! ఇగ 
ఇగ ఇ ఇళ ఇరగ క్ల, ఇంటి లి భగ క్ల | కఇంభి ఇలాగా ఖై గ 
కర్ణా ఇకరి క్షి | ఇల్లి ఇళ్ళ ఇ ₹1 ఇఇ ఇ ౧|| ఇ భళి! గళ గా భ్లై గొ 
గళ్ళాల ఇ ఇఇ భగ క్షీ | 

ఇగ ఇల--ఇళ ఇగ ఇకా ఫై కా జల తొషష ఇరగ 
ఖతి జిం ళ్ళర గి ఇరగ భర్యాగ షకల క్షి! ఇళ ఇళ కళ్ళ ఇగ ఫి 
ఆం ఖభ్య్యగ్ ఇళ ఇల) గ; ఫి ఇళ లగ క్షి | 

ఇగ ఇర్చిగఇ--7₹ కా ఇళ ఇళ ₹ ఇం గల్లి గ ౯ 
7౪8 గొ౭ళి క్రీ; కాణగ్నా ఖగ ఇళ ఇళళి ఇభిక్షి! ₹షాషెం ఇ 

ఇళ ఫి ఇఇ కఠ ఇగ భగ క్లే । ఇగ్యాని లగ ఇళళి ఇ ఇజం ఫి 
ఇగ ఇ ఇరాష ఇట్టి ఇరా | ఇకభాషా భ్ ఇగ ఇగ శి! 5 
ఖే ఇృజగగ ఇజ్ శ గాగ కేగి ఖై ₹51 కి | షబ్యు 1 జి గాగ 
గళ ఖర కి! ఇని ఇ? ఇఇ వఖల [ఫి భళి గి ఇ! 
శి, ఇలా స భి గాలా ఫి ఇగ ఇ ఇంభి ఇ ఇల్లి శైలి | ఇగ 



ళల 

ఇర భలం ఇ బ్రళి కి, గ్ ఖా బైటికి! ఇగ ఇస్ ఇగ? 
ఇష క్షి! ఇభ, ఇగాాగ్ 7 ధగా చ ఇగ కాం బై ఇ శషాగారి కళగా 
ఇళ కి! ఇం ఇగ ల ఇర కి! ఇభ వం క ₹[ఇ ల్లి ఇ 
ఇల్ కళ్ళి 25 భత్తాళాం ఇనా పం ఇజ్గ తిల ఫు ఇభ? 
ఇం ఇ భబ్రళ శే, ఆ|| ౭గ ళా ఇ ఖాళి భాగ గ బగ 
ల గాభ శి, ఇాజ్చ స గాం కం తష భై శే | ఇంగా ఇగ 
ఇళ శే |; వాళ ఇం ఇళ కాం ఇ ఇర భరగగా భక్! ఇగ 
రజి ల ఇళ గాచి లా ఇగ ఇళ? ఇగాంలా భషెళ్లే! కాపి 
ఇలా ఫి బఇగాళ గ ఇ చంళగా భి భి కే! ఇగా-రగి ఫి ఇళ. 
శ ఇంతి ల్ల ఇభగె శే | అ గగ ఫి ఇం ఇ ఇరా భి గాగ 
ఇల! ఇల్ల వైర | కళ ₹౯ ఫి ఇల శి లృళ గొళగ! క్షే! ఇంక ఇగ 
గళ భగ కే! ఇళ ఇ ఇళ భా ళం ఇఇ ఇల్లి ఇ కబ్ ఇణగాల? 
ఇళ ఖే | 

అని అము. క అాలనా జానా నానా 

ఇరా ఆ|| ఫె ఇఇ ఫె ఇళ 

జఇఇళ ఇ బాలా ళభళట్రంగగ్న శ్రాసాక్టం! ఇళగగ ఇళాళ్షళర్య 
శ్రర! [గాళ్ళ || ఇఇ ఇళళి ఖం ఇళ్ళ లి? క్షే | 

ఇంగ ఇగళ ళా ఇరగ ఇలాజైనగ కళ | ఇగా 
ఇ₹5 ఇరగ [గా భఛాాఇగ[్ళగ ఇల: || ఇభ ఇల ఇక నాళం 
లి శే | ఇళ్ల ఇగళగా ఇరా ఇళ? భళి శి ఇల ఇళ? లకీ | 

కళగా ఇ--- షా ళనాగాంళళళ త్రళాగ ఇగ గా ఇసి |; ఇళ్ల 
షా ఇళ కళళ ఇ ళా బగా ఫా ఇరిం ఇ బద ఇగ గా బృఖగ 
గళ! గా ఇగాాంగాగ ఇళ్ళ అగా ఇరగ 51 | ఇళ్ల ఇల 
ఇంగా భై గ కష ఇరగ [7 బైల క | క భాగాగళైాగ భగ 

ఇళళి | జ గాం ఇంచి ల గ లగి ఇగ భల ఇగళ భళి శి | 

ఇళంంచ్తిళ[గగ[ ల బ్యార ఇరి ఇత్ర గ ఇషా ఇరు | గారా 
ఇళ ఇళ గళ యగళఇ[ గ ఇళళి: బళ || ఇళ కాగ ఇళ ఇగ గ లాగా 



సీ! 

శ్రాఇాం ౪ ఇళ వ్రజ భగ కే! ఇ భి లగి బలి లై కే! లా 
భఖ! భరి బైల జృళరళఖ్నా భి [ఇ కళళ ఇాళాంళైాక: | 
బగా ఇన్ బింాభశాగుళళ | ఇినెగా బరాక్ ఇ ఇం ఆగిళగా 
భాగా | ఇల ఇళా భళి శే! ఇశ్రా ఇళ ఇళ, కళా ఇష 
ఇళ ఇ గగ గ భై ఇ ల ఇర్ధగ నాళం గగ ఇ! ఇ భి ఇరగ! 
కేళి ₹ఉఇల! లైల శీ, ఇకా భాం ఫె ఇళ్ళ ఇంచి ఇలాగ 
₹ గం భి ఇగ ఇ ఖై ఇ ఇంళాగా భి కాగా భళి కి | 

ఇబ్రళఇగా[గాగ--- ఇద్ధభలాళ్టనల?. ఇలఫళ్యాక ₹50 ఇషా 
భాం | ఇగ? ర్త గల ఇ్టి ఇళ బాగాన. బ్యాగాఖా || ఇళ 
ఇంగ ఇ జ్ఞరళా ఇలాగ క ఇారష లం) ఇరా కళ గా ఇళ్ళ (ఇగ 
ఇల ₹ ఇచా ఇరెళాల! భగ క్షి | గ్యాఫి గాం అ ఇ ఇ ఇగ 
లగి ౯1% ఇళ ఖై | 

ఇగ --ఇగగాగి[ర, ఇక్గాఇగ్న | ఇగ భి లగ ఇజ్ఞ్శా ఇభ భగ 

శి; ఇ భళి ఫె ఇళ? ఇంా!0 ఇగ క్లే | 

ఇగధాంాశారగాల సళ ఫి ఇరగ ఇళ ఇగళగి శే | 

ఇభితళష న్యం ఇండి ఇ₹గభిగ్భాళ: అర్య | భాగా? క్ల | 
ఇళ్ల | ఇంగా ళషాా్యాగ | ఇళ్ల ఇజ్చగ ఇగ్గాఖ్ ఫిగక్షి | గఇళఇళి గా 
ఇ బళ! ఇళ! కి | ఇాానిల? ఇరగ? కై | భాగాల గి ఇలా భగ శే | 

ఇకాషఇ--ఇగరాగ? ఇళ కళగా: జాలా ళాబ్రభలా: గారా 
ఇగ | ఇళ్ల ఇగళ/న్నా గగన గళ ఇరాని! గ ఫళర్సు ఇరాని! గ 
ఇళ? ఆగే? షార్ లగ! క్షీ | 

ఇిఇళార్తగలేగగగగ రగ ఇగభళళగా తళ ఇష || ఇగ ఖ ఇళ్ల 
₹*ల| ఫైర్ శే ఇాల్చై ₹₹ ఇ గరు ఇళఖి ఖగ? శే | ఇళ ఇనా ఖల 
కళాళఇ? లి భగ! క్లే | 

ఇ? గాగగి బ్యారగ్ అజ ఇ గాభగగాళ్ళకం |! గరా 
శృళళఖణ ఇజ్చిళాగాణ ఇల || ఇబ ఇగగళు ఇళగ అన భార ఉల 
శక తిల ఇరగ ఇగ? భగ! కీ | 



ఇరా భరి ఇకార తళ గ ఇళగగ్న ఇళగ ర్చ భాన్ ఇకక 
ఆ |! గాళని భాస ఇ ఇళ కాగల: ఫి గా బాల 
ఇల 1 ఇ లగిళ్ ఇం ఇల్లి గాగ ాన్చ కళ ఇళ భగ శి | 
ఇజ్షి ఇర్ధర (లగ, ఇళ ఇరాఖల ఇగ భాం భారళ!లగ భగ ఇజ్ఞగ 
ఇ₹1ఇళఖ ఖగ! క్షీ | 

ఇగాభషాాబ్యాచంగాగ 5751 | ఇ భలగి భం ఇన్ అ 
జార భ్రైగ) క్షి | ఇళాగ్నా తాళ ఇంగ గగ ఇఇ! ఇగ కాలం కగారాగ 
ఇ ఇం | ఇభిగాగ శ గ కళ: ఇళళి భాగాన! ఇగ క్యా 
ఇగ | ఇ లిం 25 లగ! శి | ఇళ ఇగ గ బళ? భగ! కి | ₹41 
ఇరలాలా ఇ ఇగ భై! శి | 

ఇళ ళ-ంలాగాళ కారనం కాని ఇగభాన్ ఇళ? ఇళ | కాళ 
ఇష్ట ఇం భల ఇ || ఇ క ఇభ ఇం ఇళ భం ఇళ 
కళ! ళ్ళషగా భగ! క్షీ | 

కళగం ఫి ఇభఇ-గసాభళ క్రభళ: ఇభళభిళ/స్త ఇ ₹| ఇగ్ష। 
ఇకార భర్తా ఇగ ఆగిగాగన్త ఇభ ఇగ || ఇజ్చ ఇగస్ధా ఇ 
ఇర్తాం గ కళల ఇర్టం భగ గాలా ఫి ఇస ఇ ా గార్టా భై కి | 

₹₹ఇళ--7ళ₹ ళ్ళ ్ యాాంగగ్యానగ్. కల? ఇరా 
ఇరగ! కళ05 (ఇ గ శాం భర ఇలు ఇళ్ళ శ్రాభగగా 
శృళ[షగ బ్యా: బళగాగగి | ఇ భి ఇళ 70 ఇరిల కాళ, జ్ఞా 
ఆళ్ర ఇళ! ఇరగ ₹₹ కళ ఖగ కి! ఇళ్ల షళషా వసా గరగ 
ఇషం ఇ బగ తం భాబి అగ్గి గి వ్రళ | ఇరా లగా కి | 

ఖాళి ఇలాచి ఇరగ ఇస్ధాాా ఇగ ఇగారా శేళళభా నో! 
ఖర కరగి భగ కీ! ఇఇ కా [౯ ఇ ళా ల ఇ ఇళ! లగ 
ఇ[ాళాలి భగ క్షి | 

ఇళళా--లగి, కృళ, ఇగ ఇళ బై ఇగ శి ఇబ్చి కళ భగ క్షీ | 
భం ఇ? ఇం ఇంకి ఇ ఇళళి, తెచి ఇఇ చం ఇళ భోగిగా ఇ 
ఇగ ఇభళళ! (4 ఇగ ఇ ఇభ ఇగ ఇరా! ఖగ! శీ! ఇళ్ల! 



యళ్ళి 

జ్రాళళ! ఇ ఇళ ఇ భై చ ఇగగ ఇ ఇభ ఇ భలళ్షర ॥ తగభ 
ళా ఖ్ ఇళ? ఇగ ల్లీ | 

(₹ళంగళి--లిళాణ్యగ ఇరా: | ఆళగగ ల న | 

ఇలు ఇగ ఇ గ భా గొల: ఇంగ భళా కి! ₹7 
ఇగ ఇ ఇక ఇగ ౪౯ గ భీ లాభం భి ఇక్ట్యాి ఉరి చి ఖగ 
శి ఇ ఇకా ఇం? గంగా? శి; గాల ఫె ఇళ ఇగాఇాా బధా 
ఇగం ఇ గ్యాా లె శి, ఇఇ కాచి ఇళళి ఇ ఇ జాం ఫి 

ఇల గ ఇంగ? గణాల క్షి | భా ఇల ఇస్ అగ ఫి ఇగానగ 
ఫె ఇగ గి ఇఇజాఇ ఇగ కి! ఇరగ ఆలా ఫె భ్యాళ్టద గ ఇ 
ఇంక ఇంగ! [౯ ఇళ? శి | ఇగ భజన స భళి భి ఇగ? 

ఇభ ఇభ భరి | ఇఇ ఇగ ఇ అగ్గి కా గల్లా ఇళ: ఇగ 

ఇర్చ్ళ్నాల ఇఇిల్రాం ఇగ ఇగ శి తళ గా భగ బగ క్షి! కా ₹₹ 
ఇషా లె కి; ఇబికా ఇగాణ ఇ ఇ గో ల్లి ఇ ఇల 
కళా భళి కి | ఇకా భగ ఖై భాం ఫం శ భల అగజ ఇం 
ఇల్లీ గారా | ఇాళళలం ఇ గాగ ఇ ఇంగా లగా క్షి | 

ఇళ్ళిళ్షళంంఅేగఖగ్య్భాఖ: ఇగ్యాఖం | ఇళళ[ళ | ఇంగా: |! ఇకా 
ఇగ | ఇళ చ[ర్తాం 1 ళ్ళ | ఇలషాగాషాళ్తాళగం |! ఇఇ 
క్యళ్ళఖళా ఇజఇగ ఇళఇగ గాం, గభాళ్యళగగ | ఇరగ ఇచభభలాగాగాధా 
కాగల: రృళళ్లగం 1 కళ్యాగ ఈర ఇషష గల ఇలాగ ఇజ్రగాగగగ్న | 
ఇధాణ్గచ్మాఫాగ ఇరగ ఇంగా; | భాాగాఖ: || ఇక్ష కరగ భగ్బాఖ, గరగ 
ఇ ౩గగారా ఇగషాగా ఇళ! ఇ చరా ఇ ఖల ఇ గా అ ఇ 
క ఇర! ల! లగా శి |! ఇళ ఫి ఇలాగ 15, గ ఇళ భాం భగ 
క్షైి। ఇ గ్య ఇగ ఫె ఇళ ఇసాక్ భి ₹|[(ఇ ఇ భిఇళళ భై గ 
ఇల్ భి చినా బ్రైళల ఇళర ఇంగ లల! శి | ఇరగ ఇగాక్షి ఇళ భగ 
ఇష్ ఇబ భగ శి | క ఇళ్ళ బా! క్ర ఇ, ఇ గగ 
ఇళళి ఇళళి? ర్చైల[గ ఇబ కం లై ఇ ఇ ఇగగి భగ! కి! రగ ఫె 
ఇణాక గి ఇ ఇ 55 ౯౧ భళి కి! ఆగ ఫి భి గాగ ఇ 
ఇరగ గ! ఇభగ! క్షి | 



య లి 

ఇగ గంా--కర ఇగాగ ఇం గగ ఇంగా క్షి ఇ [గ 
ఇగగాఖ కాకళ గ ఇళ్ల గారా లగ శి! గం ళ్ళ ఇఅగాగో ఇళ ఇఇ 
₹ గాల ఇ్లా | కారాగ ఇ కాగాగి ఇ కల ఇ ల ఇళ ₹గ 
ఇళ్ల! కి | ఇరగ భ్ త్రం | ఇ ఇళళి ఇగ ఇ భి ఇ? ఇగ 
శై! ఇఇ అలా గ గాంధాగల్లి ఇ గఇనాంళగాం ఇ ఈశ భళా సళళ 
షా కాళ ఇళ ఇగళాగ శ్రే | ఇగ? ఇచ్చళడ ర ₹[ ఇ ఇ౭ం5 [55 క్షి | 
ఇక్యాళ రం లగి ఇగ ఇ గాలరి క్లే | చళగాగా శ్రాళళ ఇ ఇగ అగ ఇాగగా 

ఇగ ఇగ? ఇ ఇగ! ఇ ఇళ గం క్ల, ఇగ కళ తళ! గ ఇళఫ 
ఇక్యాళ ఇ ఇగలాగె క్షి | 

కనా అళ్ళగఇంచిళి క్యా గ, గళ్యగ ఇ ర్రళం గలి ఇ ఆగ ఇ 
భల కళ కళా బ్రైకాక్షే | వెళ్ల కల 5 ఖాజ గళాలు ఇళ ఇళ్ళ, 
షషాగా ఇడ కలిం భజ ఖల ఇగ ఫెన్ళా ఇఇ బ్ఞైష్ళగగ గా ఇళ క్ఞైళ-క్షగళ 
ఇ₹ఇ|₹ ఇ బైగ క్ష | ₹౭ ఇరగ, ఇగ గ ఇళ బర గ గొల్యాల ఇగ 
ఇళ (ఇ ఇ గం, ఇగ కఉచభాళం గాళ్ ఇళ లగ క్ఞకాల 
గళ నలగ లగ కీ, భర ఇ ఇషం ఇళ కే | ఇ శక్ ఇగ 

శక్ర, బి లగా ఇస్లాం? శి ఇ ఇరిగణ డగా ఇ ఇం 
ఇక గిజ బల చ చబ కా ఖల లగి కారం త ఇటలి ళల 
షెజ్షైా ఖ్ ఇకపై ఇ ఇ బ్రైెళిక్షి, ఇళ ఇకా ఇఇ కఠ ఇం! 
అగ శే; చశ్చిళళాం చ గ్య ఇరా భళిశ్లీ! కళ ₹1[ ఇల 
కక భఖ అసి ళల ఇష ఇల ఇల్లి భళి | (గ ఇ ఇషాళ? 

ఇగ కే గాం ల ఇ ఇబ్రాం ఇ గా ఆం ఫి గగ ఇాల్రైళ 
ఇంప ఇబాశ్షే! ఇ ళగు గ ఇ కం లి ఇ అగి త్రళాం ఆ ఇఇ ఖ్, 
ఇగాగాషశ ఇరిం ఖ్ భళి శే |! ఇ ఇ భళి ఇంగా శ్రళాం జ ఇభకఖి, 

ఇళ్ల భణ అల ఇగ బైగ శే | ఇఇ సరా స గల ఇ కి! ఇషాం? 
ఖగ భ్రైిళ క్షి | ఇకా భాం లగ క్ | ఇగ ఇ ఇఇజ్లైగ గర క్ల 
లి ఇఇ ఇఇ ఇాాఖం ఇంగ! కై; భం ఇ భాగ ఇళ్ల ₹ళ శ, 
ఇక్ష (గ ఇ గ ౧౫ ఇల్లి లగ | ఇళ బాగ్ ₹1 గగన ₹ళ లం 
బ్ ఇ కళళ! భలం ఇ! ఇళ్ళ ఇల ఇరా గాలి ఇళ్ళ భా 



కక్ష 

ఇళ ఇనప ఫెళ ఇఇ శిరా ఇళ కాగితం ఇఇ కఖల లగి ఇ ఇక 
ఇగ కి! ఇళ కంర ఆయ్ కాగ్నా, కలాల ఇ గళం గ ఇళళి, 
కఇంళా ఇ ఇకక (౫ గా ఇళళి ఇళ ఇళళి బైల్ కి! ఇరా భాగా 

శైళ గ ళా భ్ భగ భల పి | ఇ ఇ? ఇల గ ఇగ 
ఇగ కి! ఇకా, ఇచా ఇభం ₹|గష ఇ కాం భై ఇ లగ కం ఖల్, 

ఇం ఇళిఖ్ ఇం ఇళ భి శ్రళిక్షే!, ఫె ఖ్ ఇళ గజ్యై ఇసి బ్రిక్ 

కి, ఇంగ ఇఇ ఇగ? ఇ ఇళ్లు ఇం ఫె ఇష ఇగ ఇాళ్రాలగిళ ల, 
ఇష ఫి ఇళ ఇరగ ఇం భళషాలి ఇ చలి ఇ గళాజ్యాళ్లాగ 
ఇగెషాల! బళ క్షి, ఆంగ ఫి కాంచి లగి ఫె భాగ ఇ ర్ గగ 
లగ శి! గారా అగా ఇ గాం భం ఇం ఇల గళ ఇళ్లలో! 
కి ఇళ? ఇళగషషగ ఫి! శే! ప్రల ఆళళం) ఇ ఇగ అగాఖ్ ఇ 
ఇఇాచ ఇ ఇఇ పి | ౪౯|| ఇ, ₹5 ఇ గాగ లగ, ఇ ఇల 

ఖగ చి ఇళ క్యా ఫె ఇక్యాగ్ ఇలా శి | ఉషళ్ళి ఇఖ్స్ ఇగ. ఇగ. గళ? 
బగా ఇగ 7౮ గ ఇగ ఇ ఇనా ఇగ కి | కళ్ళ ఈక గ గాళ్ళ? 
జల ఇసి గ ఇళ్ల ఇళ్ళ ఇగ! క్షి! క ₹[ ఫె క్యా షె భాగ్భాంగ? 
ఇరగ భర శి | వెళ ఇగషఖ, గం ఇళ ఖగ ఇఇ ఇం గాగ 
ఇఇ ఇగ గ ఇగషా ఇస ఇ 5|| ఇగ క్షి ఇళ్ల భగ గ ఇబ కా 
గాల ఫి ఇళ ఇంగా ఇరగ! ని | ఆగి ఇగఖ్ గగ లై ఇళ ఇ 
కళళ ఇగ ఇగ కి | ఇభస్యాల గళం ఇ ఇళ ఇఇ గారా ఇ తజ గలి 
గం | ₹₹ ఖ ఇళ ఇఖిళగా ఇ5 భళి క్షి! కళ ళా ఇ ఇళ్ల క్యల 
ఇళళి ఇళ్ళ జ ఇళ ఇళ ష్ ఇలల కెఇ ఇ ఇక గళ్ భశ? ఇరగ! 
కి |, ఇంఫ ఇగ ఇ గంగా ఇం ఇఇ ఇ భై క్రి, కాంగా? లగా బాగః 
ఆగ లాగా? గ కళగా ఖగ క్రి! ఇం్చి అగి ఆ|| ఇ ఇళ గ్యగ ఇిభర్వి 
గళ్ళ ఇఇ ఇగ! క్లి | ఇళ్ల ఇషగాలా భం గిఖల్ భర్ గ ఇళ? గొళళ! 
కి; చ ఇగ ₹ాాళగల ఇస కి! గాజ్ట ₹ళళర ఫి ఇ₹౯ ఇఇ ఇం! 
ఇజ్ల ఇగాళ ఇవీ బళ 1 షా, స్యా కళ ఇళ? క్యా ఇ ఇ₹గగ్సా ఇఇగ 
ఇ[ాగళి ఇగ భాగస ళా షరా ఇళ సా ఇలాగా ఇఇ గ 
ఇగ బళ కి! జా రకా ఇ ఇ ఇగ క్షి! ఇళ గాళ్ళు 
ఇఅగిగి జ్యా లగి ఇ ఇభ ఇదల! భళి! ఆ ఇ జెల్లి 



[౪ 

బగా ఇట్ల ఇ | ఆగి రగా ఇ ఇం ఫి ఇళ్లూ ₹5 భళి కే! ఆగ 
ఇ రాత ఇళ? ర్ ఇగాాల్లగ ఇ ఇగ ఇగ క్షి | | 

జ్ 

లీ 

ఇరగ ఇళళి ఇ శ్యఖ ఖ్ ఇరా 

అష ఇ గాగభిళలా-కగ ఇగ ఇ ళ్ళ్శఫి భాగ ల్లీ ఇద్యా ఇఇ 
ఇగళాణి శ్లీ | 

ఇఇ భళార్థాాగ్యాక: కన గొళాాగగ ఇళ? | ఇగ 
కాన్న ఇళ ఇం భగ కాళిక: ॥ ఇళ భిళస్ధా. ఇగ తృాళి, 
ఇగాగా ఇళ ₹₹) ఫె ఇరగ ₹జభ? ఇస్తాం ల? క్షి | 

 ఇరళల ఇళ ఇ₹గంళ--గగ ఫె ఇగ ఇళ ఇం క్షి | 

ఇగంంళగ్లూా గర్రాంఇళి భల ఇారాషళ ఇ | ఇర గొర్యాల కా 

అంబలి శ్యాగాళాం |! ఇఇ గషగ కా భి ళ్ళషాళాం గగ 
ఇషం 11 ఇంంఇ/గ5[5 | భళ్ళళగన్యక్టగ! గొషషళిణ? గారా ఇరగ 
ఇజ్ధఖంళ!? || ఇళ్ల [5 ఇ) ఇలా ఇృభగ? క్రి ఇళ్ళ జ్ర? ఇ గగ ఇంగ! 
కి, ఇ ఇ షల ఇళ భళఖన ఇ భగ కి | ఇళ ఇ ర్యా ఇభ గి 
ఇ ఇళ ని లిగా కి! ఇరా గం ₹[ గలి ఇ ఇగ భాం ఖగ! కి | 

' ఇ1గగళంారాంగగ!. బఇర ల. ఇగభిళగ్య గళం | గాలా? 
ఇగగాచగా బాసర ఇఇళభాంంి 11 లా గకానారళ శారి ణగాఖిగగా? | 
ఇర్థర్స: ఇక ఇషగ్ధార్యా: సొబ్యాగా[గ గా || ఇబ్చ్రిన్యణ గాగ భ్రళి గాగ 
సా ఇళ ఇ షరా? చి గ్య ఇ భర శ ఇభ షి భ్ స, గాల 
ఇ గాస్ ఇ భాగ? ఇ ఇగ ఇంచి స్రిగా ఇచా ఇగ గ 
గళ ఖా ఇరగ లగ శ ఇంగ గగ శె, బల గ ఇగ ఇరా 
ఇల్లి భం భగ ఇ ఇగ జంఇ ఫె ఇరా వాలా ఖెళక్షి | 

కళిగాఇంభిళళ్ళ: ఇళేభిలాద్రాళాళష [నఖ ఇగష ఇంగాల 1 ఇ 
భిళ్చు ఇళళి ఇగాగా ఇళ? ఇఇ ఇళ్ళ శి వృళి లై క | 

ఇ[ళళగా 5-25 ధలాళగ!గా: ₹౯! 2 ఇభారళ్షికు ఇ: 
శరిరం ఇభఇారంాణలాంి గాలా 1 ఇళ్ళ భన్ ఇ 



యగ 

జం ₹౪ బర ఇరా కాగి భం భం ఇగి ఇళ ఇీళ్తాగో 
ఇ | చ బా లగ? కి! గ భా ఇారాంగ ఇ, ఇగ ఇగ 
ఇరా ఇళళ్గగా గి ఇగ ఇరా? క్షి | 

ఇషా [ఇగగాగాన బ్యా ఇర సాళషసణ ఇఖ: | 
ఇళళి ఇరగ: ఇచా అ షా ఇర్రళచుగ్ ఇ | ఇబ ₹₹1 ఇ₹1 
సళ్ళ ఇ, ఇళ ఇఇ₹/7 ఇ? ఇ|ఇాక్లాం భి సెం భ్ ఇషా! 
ఇగ కి, ఇచి ఇళ గ ఇఇ ఇ; ఇలా ఖ్రైస్ భి ఇగ? ఇల క్ల | 

ఇగాగాఇల్టిా--రగ: ఇళళి ల ఇగ అిషళ్ళ ఇ్య్ర్యాక్యాత గిలా 
రాగ ఇళగ | ఇళ్యాళాల భాంళ?ళి! ఇళ: కచసళగ భాగ ఇగాగ్యా || 
ఇళ్ల భళా ఖగ శి, భళా భళి కళ? ఖై క్షి! ఇష భంచి ఇల 
₹ ఇష లకి! ఇం గలా ఇ ఇ5ా లై క్షి, ఇభాా ఉభ ఇ 
ఇషా ఇళ ల్లగ ఇళ! ఇల్లి ₹|౯ల్షిళ ఇగ ₹|6| క్షి | 

ఇ1చికషంాలగార భఇళన్యా? ఇగ్య్యాళ్యాలనా! ఇగ ఇళ చర! ఇళ 
ఇగ! ఇచ్గిఖి ఇృల్యట్లి ఇల్లా ఇగ ఇకార ఇగఇ: భగ ఇళ్ళ || 
బళ్షై గళ ఇగ ఇలగిచా? ళా ఇద్యా శ బారా ఇగషగా ఇళ గొజ్యు భళ్ళు 
ఇగ క్షి | 

ఇఇిశిఖంగఇాం ఇభ గ! ఇగ: ఇరగ ఇళ ఇగ ఇక్షగాగాంంనా 
బి | ఇ భళి గా కం, గళం భి రగ్గాచి భి గంగా బృషగ 
ఇళ శ్షి | 

ఇం గఇాంట్రాంగష ఇలా గాగ? | ఇళ్ల భళ్ళ్యూ, 
ఇగాగి అభిగ బగా ఇ ఆ లగా కే | 

ఇంిగాంగ-ం0ంంగాల శిలా? ఇరా అంజనా: | ఇంగ ఇళ 
ఖ్రఖ ఇరా ఇ గ ఇగ: 1 ఇళ లి, కాళగ్ధా ఇం [ఇగ ఇగ ఫి 
ఇగషాల! ఇబ్త భగ గ [4 లైక్! క్షి | 

అళగంు ఫి ఇజఇంాగగళలి ఇళళ్యల: ఈ ఇిఇచి ఇగ! ఇనా; | 
ఇణ్యాాగా తెల్లం ఇన్ ఇరాక్ ఇ ఇ భి 11 ఇళ ఆశగ, గగ 
ఇషా ల గిం భాళగ్లా భగ! కి |! ఇ శగిళ్చిళ ఇల్లి గాగ | 



రక 

అకళంక, భక్తానా బిల ఇఇ గళ గ్ భా ఇబ్రంల భక! 
ఖే, ఇ ఇరా కగషాగా భం కళళ ఇ ఇలా భళా? ఖా కే | 

భల ₹ళాలాగై రాచి ళు ళళగు కళ కరా 
ఇళ గ ఇళాగా భం గారికి గ ₹%౪ ల్లగ! క్ల | 

ఇలాగా కళనగాలగా: |! గారంగా గారం ఇ || ఇల్లి 
ఇక్టగ ఇరగ చ బాగ బిగ శే! సం ఇ ఇళ గ ఇంగా ఇళ? ఇరగ కీ | 

ఇగ ఇగాా-ంచళ కర ఇంగా లై ఇ గభిలి గ, ఇ ఫి బిజి 
గళ ఫి ఇ గ భాం కం లగ కి! అగా ఇ ల ఖే 
₹| ఇగ ఇగ భఖ ఇళ్యాత ఇగ 1% లశ ఇళ్రా గ 7 
ఇాళళరి ఇ ళఇ భగ క్షే! ఇకా ఇ ఇ ఇల్ (₹ భగ) 
ఇరగ ఇళళి భభ కి | ఇ క్యా ఇ భఖ ఇశ్షాం గ ళా భళా కి | 
ఇృర్భా ఇ5 గాగ ఇ భగ క్లి| కంగా ఇ ఇ ఇళ్ల ఇఖ్లి భై | 
ఇళ్ల ఇం గగల ల ఇ భష భర్ళగి ఇగ గట్ల గల భాగా ఫె 
ల₹లిగెకి| ఇళ బర ఫి ఇజం ఫి ఇల్ ఫి ఇగ ఇంద ఇగ 
కాగ ఇళ్ళే | 

బ్యాషాాకళ! |! ఇర్త్రలళళ ఇర్గాణళ: | ఇలాగా: , చి, సాల 
ఇళ్ళ | ఇళినాల: | గషళ్ళగి కళళ కారటం! ఇళ ఇ ఇరగ: 1 
ఇళ నళ, ఇలాగా భస్ధాగా ఇ, ఇళ్ళు ఇఇాజ్రాంా లగ! కి; ఇఫ్ ఇళ 
ఇళ గ ఇగ! ఇం ళఖం ఇగ కే | ఇం భి లి గలం భళి శే! కాగా 
ఇళ్ల ఖి ఇగాగ చా బగాగ భై గ క్లో అగా ౯౫ లళిశే! ఇల 
ఇబ ఫె ఇళళి ల 1 ౪ ఇగ్య ఖగ శే | 

ఇం ఇలాగ ఇగ బత్యాల కే, ఇళ్ల కాజ ఖై లి 
ఇళ్ళ ఇ ఇరగ లజ ఇలా గాంగ క్లే | ఇగ ఇగళఖా భారిగా 
₹ అగాాాఖ శాఖ ఇ ఇళ్ల (ఇ లతృళ ఖాలి ఇగ? గ గారా కి! ఇగ 
అష జర్? ₹ 95 ₹/౯ ఇ ఇఇ ₹5 ఇల్లి వై! ఇనా? 
ఖగ షగళు ఫి ఇనా షి ఇజ్యాళ ఇళ ఇగ క్లే ఇగ ఇ ఇ ఇళ్ళ 
ఇగ శే | ఇగాగంభ్ గ ఫం ఇ ఇళ్ళ ఇరా ఇ ఇలా ఇలా ఇ ఇగ? 
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ళా శ ఇగో ఇల్లి క | కాజ్బు ఇరా ఇభ ఇ ఇంగ గ ఇళళి 
₹5 ఇరగ ఆలి ఇన్యా గ కా గాణ ఇళళి! ఇ్యూ ఇఇ న్యా ఇఇ 
ఇరా షరా ఇరా, ఇగ ఇ భాగ ఆగ ఇక! గి అఇగాగ 
ఇళ ఇ? ఇగ్యగళి గొళా? ఇగ క్లే | 

ఇళ ఇజ్చిఇళ--ఇగి ఇగ ఇ ఇఇ ఖై భష ఇ గ బార 
ఇకా ఇలి లైన క్ల | ఇఇ ₹ళశైరా ఫి ఇఇ గ గగ ఇభ ఇలా ఇఇ 
ఖ్ జాళళ ఇగ | ఇగ ఇళగొం కా, ల కైగషాగం కథ 13లక ఇర ఇల 

ఇెంంషళి ఇగ ఇళాష షం ఇం ళల. ఇగ ఆగాలి, గా ఇధాగారి, 

ఇభ భగగా ఫి 15 ఇళ్ళ గతి పెగ కర |! ఇరా గ్య గా 
జరా భి అగ? ఇళ ఇరన్ ఇభ భి 1105 ఇ, ఇ భళ్య్య్చి, 
ఇచళఖగి కిం ఇఇ ఇళ్ళ ఇళ బి, ఇగంాఫె కత్రి ఇగ భ్రైగె శ 
ఇళ్త్లాాణ ఇ ఇారషగ్ ఇ? భె ౯% శ్రాళ | 

ఇళ్ల గ్యాళ గ ఇల అగగాగి, గాగ! ఇ ఇచి ఆషషళా లి, శ్రజళి, 
ఇగ ఇ ఇగ ఇబ ఇ ఇగ ళు ఇగ, ఇజం ఇ₹ఇగిషా! ల బైళ క్షే | 
గా ఇళ భణ ఇ ఇల కం ఆగాను గి ఇళ ఇరగ? క్షీ! ఆగ శ్పళ 
ఇళ్ల గాంగ? | ఇగ ఇగ గార? కి | బగా లగా ఇట్టి ఇంగ | ఇగ 
₹5 ఇరగ భర శే | ఇళ ఇభ బిగ ఇస్ళ గ ఇళగ్ లభ ఇల్లి ఇ | 

ఇాట్మషజ్రై కషజ్రి ఇఇ ఇఇ లా భష శే; భగఖారి క్యా భళి క్లే | 
గి భంగం న కా శ కాళ భగ కి! ఇగ ఇగ భరి శి, ఇళ 
స ఇజ్ ఇల్లి ఇం | జాస్తి రల శి లృ భం ఇగ [5 భగ క్లే | 
షె భగ ఇనా ష్ గజబై ఫి ఇళ ఇషా ₹ఆ౯ భై! ఫై! గాభ ఇభ? 
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ఖగ శీ; బాలి ఇ భిఇలి స ఇలా? ఇట్ల గాలి, భభ ₹ 
ఇగ ఇగ క్షీ | ఖ్రళళ్ళా భగ బి ర్రాల! గ ఇఇ షా ఇంగ క్లే! ఇగ 
౯ త్ర తిం ఇఇ ఖగ కి! లాగ?! ఇ అల ఇగరలగ గ 
ఇల ₹ఇగి క్లే | ఇఖ్స్ గవి భగ భగ గాగాంళి బై క్షి | బా అ 
శ్రా గ ఖధిగాలి భష క్షి | ఇబ గా ఖై ₹56 ల ఖ ఇళ ఇ లిం ఇల 
ఇ భగ లగ ల్రషక్షి! ఇ ఇష ఇ ఖై ఇఇ ఇల్లి శి | గ గాలి 
అగి శి ఇడింగాఖ ఇయ, ఇగాక్ష | భళి ₹గ గ భంగిల కాభి ఫి 
ఇళా ఇరగ ఇరగ (స క్షి | ఇగ ఖ్ ఇల ఇభలి కాగా ఇ, ఇళళి 
ఇళ శి! భాగా ఇ భాగా భగ శే | ఇరఇగ ఇ బిఇ ఇ₹గళ్లి | 

ఇగ గాగ గ క్యణ ఫి ఇలా 

ఇఇ(గ్ ఇ ఇంగఖారాంగ్యగ ఫి ఇగాగా ఇళ ఇగళాన్ల క్లే | 

ఇంగ17ఇగ--- ఇగ? గగగన్టోళారా? ఇ ర్యఇగళ్చళాత్తళ్రైాాగిక: | బ్యా. 
ఇగ ఇరా క్రరగగ్యాళళర: ఇగ 11 ఇల్లి త్రళశ కరిం ₹1, ఇచా, 
ల భం గొ గా బార ఇళ ఇఇ, గా ౯ కో ఇ ఇళ ఇంగా? 7 
ఇఇ ఖీ | 

శెళళా--- గళగగళళార్తా[షాగళు గ్య కళల ఇ | ఇఇ [ఇ 
ఇగ్గా లాగి క ఇగ శ భా భగ కి | 

ఇళంంఇళన ఇళకళగాళంం చి. ఇళ్రస్టాగి. గంగాం: | 
జా గారాగాలణా ఇళ ఇచ శ్యాగాళా 1 ఇళ్ల ఇగగషాళా 
ఇగషగా ఇర్ధర సంగ గి తారా ష్రగ్ ఇ ఇాగాగా ఇళళి? కిల ఇ 
ఇలానా గ ఆషా ఇరా? ల! ఇగ కే | 

ఇకక ళగళగఇ---3 [5 గగ్ధాంళ్షా రం శర ళగాంగాన్య గర్లాషగగాష?ా. 
భాగా కళ: | బగా? ఇగ? ఇ ఇఇ భా చాన 
ఇగ ఇసూ | ఇఇ గం ₹ ౯1౯ బైల్ ఇగ ఇ అభా ఇలా 
ఇం ఇళళి ఇళ భగ ఇ ఇగ ఇ ఇ ఇగళి గ ఇగ క్లే | 
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ఇస్ధగి ఇన్చాం, ఇగ ఫి ఇరగ ఇ ఇఇ ఇ ఇళ పం? భల ఇగ 
ఇగ గ వాణాగా లై కి |! గాం అభి భా బ్యాం కాభళి 

ఇద్యాగా? ! 0 ఇ ఇళ ఇంగా విగ? కి ఇళ ఇం ఇ ఇక ఇగ లగ శే 

ఇ[౯5----ఇృళ్షిక్షాఇల గగ | జాత ఇళ భి క్లారా బ్రైళ్గి శీ | 

ఇగళా? ఇల్లాాళాి[గాభాగా కాఫి ఇ ఘం బ్రటష్యా ఇ శాం 
ఇళార్యా | ఇళ్ల ఇంగ ఇరా ఇళ ఇటలా గల కనిన క్రళ ఇ || 
ఇళళి ఇ ల జా శిషెక్ష తిం ఇఇ ఫెక్షి! ఇభఫిళళ చ బ్రా 
ఇగగాగ ఇసి ఇలా ఇక; ఇబ ఇ త్ర ఇ కారా లఇ 
ఇ౭ాళ్షి | 

ఇఇగిగాగంందాగ క్యర ఇగళ్ళాంగ ఇాగ్యార: తళ ఇళ | రాగాలు 
గా ఇరా? గళం ఇ 11 ఇళ్ళ ఇగగఖా, ₹ి శ్రళ, ఇగషాగా లగా 
గాలా ₹ఇ ఇళ ఇగ భగ కి | 

ఇఇషష గాల ాగానన్ ఇజ్ ఇళళి [ాంభళళళి ఇగ 
ఇసూ [1 ఇగభాల్ కాం ఇం ఫి ఆం ఇళ ఇరళాళా. ఇగ 
ఇఇ ఇషారళ్షిగ భర క | 

ఇ ఇళాళ్తాళ[ గో సాలా కస || ₹2 లగి, కా 
ఇషా గాసి శి భాగా భజ ల గ్ ఇళ ౧ ఇరా ఇళ! క్షే | 

లగా ఫి ఇషషాాసనిఖాం వరాం ఇళ ఇగ ఇ ఇ1గఖి 
ఇల | ఇగఖన్న బగ గాగాం గాంగ ఇళ || ఇళ్ల శ్రాషం గళ, 
వారక ఇసి ఇగాగా ఇగ ఇగారగ గ శాం? ౯౧౯౯ భాగాల 
అల ఇళ ఇ ఇళ ₹[౧౯6 భగ ్షి | 

ఇఇళాళ్తళాళ్యాన!న ప్రల ఇళ బచసగషైగో తృ్రళషభగా 
ఇళక్షం | బ్రషగగ? ఇళాాగా ఇచా ఇరన్ కాగా గంగా 
ఇణాగి ళా: 1 ఇ రని ఇచి క్ర భి ళాగా ఇగ కే! శృాళ, 
ఇగ్యాగా ఇగగాన ఇల భరెళాల? ఇనా తిం ఇచా భి కి! ఇ 
ఇ ఇరా ఇళ్ళ ఇగ ఇళ్ళ బై! | 
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భల లలల ఇ ఇ్జాలగ కారా క్రీ ఇబ్చిల ఇ ఇఖ్లాగీ 
ఇక్యాక్షి గర ఇంచి? ౮ క్ల ఇళ జి ఇళ గ ఇరా ఇల్ల క్షే | 

ఇళళి ఇగాం కరగక ఇగ, ఇబ గాన గ భై కాలి 
ఇ భారి కర చ బారా కాగా అగి్యాఇ గ చా భగ! శే | 

ఇ₹౭నాళ--గళ్యాభాం ఇలు కగిళషగాగగస [1 గిగా 
చలా ఇఇ ఫె ఇంగ గ ఇళ ఖ్రై ఇ ఇళ్ల ఇగ భం త్చిళి భగ క్షి | 

ఇఇఇ ల ఇగ--చఖ్లై కళ, ఇగాఖి త్రాగి గలిలా, ఇగగాభ, 
కాక (గ ఇం ఇచా ంఖ ఇషాళాం ఇరా రు గళ్ళ ఇఇ 
కి | ఇళ్ల ఇరాన్ కఇఇ ఇ భాం క్షి | ఇంచి ఇజ్యాగ ఇ కగగ ఫి (౬ 
ఇగ ఇర? క్షి | ఇఇ శి భన ఇగ ఇ ఇజం షా భాళ! 
గాంగ శీ | 

ఇకా ళగగా: ఇల ఇస్దాంాాాం | ఇష ఇజ్రిళగాళళా: | కళ 
ఇళళి: కరళాాగ్నా గ్గాళిఖ్యాం | ఇ ఇభ్యాా గాగగాంంళ/గ్న | ఇ 
₹(౯ఇచి ఇఇ ఇగజ్షగగాం బళా! కసా కకం ఇబ్లిగగం 
బాగం | ఇశ్రా [ళన ఇజ్చిగాగగగ్ని | ఇభ భళా[ైగగ!న్న |! ఇల 
ఇఇ: 1 ఇళ ఇగగభా కాలి ఇళ ఇంగా ఇళ భాషల? భగ! 
శి | ఇఫ్ ఇఇ ఇ ఇం క్యు ఇళ బైన క్ల! ఆధా ఇరగ గాలగా 
శి, ఆగి కళ చ్చిన లగ కి! ఇఇ ఇ! [౯ భిళలి లై శై | భా 
ఇఇ భభ గగ ఇఇం ఇగ క్షి! ఇబ ఫె ఇరా ఆళి భి ఇ 
చ ఇళ్యళళ్త భి ₹గాగ ఇ భళి గ ల్లి ఇ ఇబ భళి లి! గాలి 
షై జగఇ ర ఇరా? శై | కాళ గ ఖై ర కాంగా భం! శే! ఇగ 
ఇ ఇరాక్ 1౯ భగ క్ష | ఇరగ ఇళ? ఇరగధ ఫె ఇళ భై ఇ ఇరగ 

ఇగ ఫర? క్లే | ఇళ ఇ0ఖి ఇ ఇబ (1౫ ఇరా శీ, గగ 
ఇగత అల గ ఇ కిఖిగా ఖ్రైగ? క్షే | 

ఇగ గాంగ ళల ఇ ఇ గాగ కం ఫె ఇళ కాం 
కళా ఇకంగా క్షే | కగ్గా ఇ ఇస్యగష షు (బ్ర ఇబ్బై ఇస్ శాన్ గళ 
భా భణ ఇ గళ కే! ఇ ఇళ ఇరా ఇ₹7 ఇసి క్షి ఇ ఇఇ ఇగ 
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ఖాళ్ల, ఇంభాచల్లిసి ఇషా ఫె ఇ ఉక ఇం ఇళ్లకే! 
ఇగాంా ఉలి (తష ఇష ఇ భగ ఇరా ఇగాల చని వి ఇగ 
ఇంగా, ఇగ ఇ కళా ఇ గగ ఇరా ఇగ ఖి ఇళ ఇ 
ఇచా భైగా! ఇభ, ఇఇ ఇళ? భగ లగా గ ఉషా ఇళళి భళా | 
౩515 చ (| భళా భ్రైషా ఇ? ఇళ ఇగ! గాల్టా కగు ఇరా స ఇ 

ఇ భళ్ళు భగ భఖ కళా క్లే | ఇఇ గ ఇళ ళా లగి ఇ ఇలా 

షె ఇళళి కాలి ఇళ్ల గఇభా ఇజ్ ఇళ్లకే! ఇాాగళ చ ఇష 
ఇళ ఇగాక్షా[6 ఇ 5 ఇళ్ల ఇబ ఇరా ఫి ఇచ ఖై గాం ఇళ క్లే 
తాగా ఇలాగా శి ఇల్లి | 

ఇర ఇ్యాషఇ--ఇం భాగా చ వాణక ఇగాగ లి ఇ ఇ 
ఇఇ బం ఇళ్ల ఇరా బైల క్ల! ఇళ లళస ఇరా భిగ లాగ ఇష 
ఖిళి శే ।! ఇల ఇల్ భళి క గాం ఇ ఇ ఇ కష జల ఇాగా్యాగి 

ఇక! ఆగ ౭గా ఇ లి ఇ ఇణషకై? భం క ఇ గగగ్ కళ! 
ఇ ఫి ళాల లి కి |! ఇర ఇలా పలి కి! ఆళి ఫ్ ఇ₹1₹ ఇగా 

రష్ ఇల్ల క్ల! గ్యూాంా ఇసు ఇజ్ ఇఇ గనం గ గళ ఫి ఇళ ఇగ్యాళా 
అశ, ఇగ ఫి గా గాగ లాలి గా కి! కారా గాంగ? 

కి; షాస్త లగి ఇ ఇల్లా ఫి ఇఇ ఇప ఇం బై కీ! ఇలా ఇగ 
కనా చ ఇగ గి ఇషా భగ! శి | ఇల ఇల? ల గ శా గ౯ఇ 

ఇ కి! లి త 9 లాల గాస్ క ల ఇం ఇఇ గ ఇగ 
భల శి! స్యా కాం చణ చ్ ఇృల్య శాలి గగ గ ల్రైెళక్ష | 
షా గ్య? గలి కళ 0 ఇచ శ లి శా లలి కే! ₹₹ ఇ) ఇల 
భళా ఇ ఇళ ఖం గఇాణి ఇగ ఇొరిర షెల్టర్ పర ₹%/ 
ఫ్లా అణి ఇస ఇళ? ఇగానిసె బైన శే | అభా గాళ్ భగ శ్ ఇగ 

ఇగ ₹1ఇ₹ ఇల ఇ తెలి భగ బైటికే! ఇ ఇంగ ఇగ 
ఇగ ఇల్లి లర ఇ ఇరగ ఇ ₹ అభా ఇం ఇల్లి విక! క్ర5 
ఇళ ఇ క! ఇ లగా గ క్యా భళి గ కా ₹గగంళణ)-గాళాగా, 
₹ఇగా ఇగిాలసాషగా ఇగ? ఇఇ ఇ జ్యా ఇం జగ ఇగ క్షి | 
ఇనా భం కాగ ఇ ఇల ఇఆళాణా: సరా 5 లి శే! ఇగ 



ఇ 

ఇచ ఇళళి ళా భళా లిం ఇష ఇ ఇక్ గ బళళణా భళా కే! ఇళ్ 
ఇభ తిం భగ ష్ ఇల్ భన ఇ ఖ్ ళ్ళి గా్ళ్ళా బ్రా ఫె ₹14 
ఇంగా ఇల ఇ6 ఇఇ ఈష ఇళ ఇంగ ఇరా శ ఇ 
ఇళ ళ బైల్ కే |! ఇబ ఇఇ: షె ఇభ ఇరా ఇల్లి భై | ఇళ, 
ఇన గల గ షజైర భళా ళా ఖం సళ్ళ ఇగ ఖగ క |! ఇగ 
ఇ గగ గ ఇళ ఇల్లి | ఇల గ ఇరగ ఇగాగ్ కం ఇల్ ఇళ్ల 
భిక్ష ఇలాగా ఇకా భళి భల భి జభ ఇళ ఇస్యా గ 
ఇఇ ₹ గా! ఆ|| ఇ [భై ఖై కి | గ్ బగ? కాష్ ₹₹ి 
షి, ఇభ ఇ ఇ ఇగిఇగ ఇ ఇళ్ల బద 1”! ఇల్లి భగ? | ఇ౯ ౯|| 
షె ఇళ ఖై ఇగ షాగ[గ ఫె గారగ ఇ ఇం ఇరా కి | కర్ణా ఇలాగ 
గాల శైగ క్షి! ఇగ ఇ? ఇల ఇగ గ క్షి | ఇరా ఇరగ భగ! 
కి, గా గి బం 1 కి ఇ గా ఇం శ ఇరగ ళా క్రి, ఇ ఇగ 
ఫె బృళర్షభ ఇబ ఇక! ఇషా చచ ఇగ ఖై క్రి, భగాష 
రళగాలాగా ఫి ఇరగ ఇళ గాలా క్షి, రగా అఆగిగాషాష భి ఇఇ 
ఇళ శి! అజా శ ఇ గారంతిళి ల్ల బిళ్ళ ఇర్గ ఇ గ ఇ 
ఇర చ బగా ఇజాఇ ఖగ కి | ఇళ్ళ ఇళ్ళ ఇబ ఫె ఇరాని బ్ర ₹- 
ఇగి[ఇఖా ఇల ఇళళి క్రి | 

ఇళగాణగ గ కా ఫె ఇళ 

ఇఇగ ఇ బృం ఇళాా-గాషగ: | ఇళ్ల ఇగ!" బిగ క్షి | 

ఇంగ ఇగ కరగ ళఖిగగి ఇలు | 
ఇకగాలా బస్ధగగళి ఇళ కృొగాగ్య ఇడ్టగ[గళాగా: || ఇళ్ల ఇళళి ఇ ఇ ఖగ, 
శ్రళ, ఇళ, ఇగ భాగా ఇళ ఇగ? ఫె గా ఇ9౭ భై! గి! 

కళగాగంబ్యి భసరాగాగ. భఖ లా. ఇాగ్టళ్లళ్న ఇ తాగాలి 
ఇషా ఇగ | ఇ కాయా ఇ గళాయ శ కా ఖా నా కి| కా: 
బళ్ల ఇజ్యాఖి ఖగ క్షీ | 

ఇ(ఇం5--ఇఇి కళ గగగభగళి శి | 



గగ 

ఇశ్షిళశిగళగళ---రిగాగళాగ నగారా. ఇరా 
గల, ళం క రాగ ఇం ఇళ ఇగాళంగరాగాగా: 11 
బ్యాాగి? భళ్య || ఇళ్ల ఇళ గా ఇగాగగాా ఇ ఆా అగా కం 
ఈ ఇ ఇగ ఖగ క్షి |, ఇబ ఇళళి! ఇం ఇర్ధగా ఇళ ఇర్గ! క్షి | ఇళ్ల (9 
షా శా ఇగాకాగ భగ కి! 

అగ ఇణంఇధగగ గాం ళా ఇగాాట్యాగం ఇ ఇ ఇన్నా | 
ఇగాగగానోగా ఇ గళ షరి ఇగాత్తాకాషళగగాగకా: || ఇళ్ల శ్రఠ ఇళ్ఞిర, 
ఇగ ఇ బగా ఇస్తాం ఇళ ళాల ఫి షం గి కాం భళగ కి! ఇ 
కళళ గ ఇ గ [ళగ! క్రాచళ్లి ఇర్టగా ఇగగాఇా!గా భై! ల్లి | 

ఇఇ లాగ్యాగభిళాంగి[్యగ: ఇగ: కగొగాశారగాగ: కాగా; 
ఇషకల || ఇళ్ల గచ వరా ఇల్లి ఇంషగ ఇషా. ఇకా 
ఇఇ ఇగ ఇ బిల ఇ₹ఇ[షళలి లల క్షి | 

ఇషా గగ లగ: కళై ణర్య[రషార కస్య || ఇక భగ 
ఇగ గారా చ బగా ఇాగాగా ఇ ఇం ఇళ ఇళ ఇగ! క్షి | 

ఇరగాగగాలిాంంళ్ళా: ఇరగ భళా ఇ ఇళ ఇగ [(| 
ఇలా ఇఇ | క్ర శంఖ గష్యాల? ఇతని: ఇరాఖ్లై ఇ (₹|1- 
ఇఇ 1 ఇళ కళగా ఫటగ గా ఇంగా ఇళా శి | ఇషళళి ఫె 
బూళిజ్షైాల ఇ ఇబ ఇగ [0౯ ఇరా స్లి! భన్ బ్రభా గా ఇంగా కే 
అగ ఇంగా ఇన గ ఇరగ (కఇాల ఇగళ!గ! క్షి | 

ఇగగిగ[ఇ--ఖేగళన బాస? కడ శ్రర! గషంాగ్న గళ 
ఇగగాభాఇ ఇగ ఇగధగగళా: || ఇళ్ల ఇం ఇగ ఇరా? ళు ₹గా ఇళ? 

గంగా సి భారా ఇలాగ గఖం ఇరగ ఇళ లగ ఇ [ఇ భగ క్రి | 

బళ ఇాాచ గిల ఇరగాగ ఇళ్ళ బ్రాత్యోగాళ్న్నా ఇర శృాగళళగా 
ఇరా! ఇచగగాణ్లా | ఇగ: న! గాచాళ్తాగల ఇగజ్లైం. క్రభగాగళం 
ఇళ ఇచి! ఇగ: ఇగ: || ఇళ్ల షం కాళ, ఇళళి ₹ఇ ఇ గ, 
ఇగ గా ఇఇళగాగన ఇగ! చి ఇరాగిగ బషళ! లా, భషాగు ఇళళగా, 

సాషాం జరళళ ఇళ ఇ గజ ఇ గా? భర) క్రి | 



ళ్ళ 

అనల ఇ ఇషషాఇగ్ ఖ్? ఇ₹ంల గొరిగి ఇగళల ఇసు: | 
ఇకార ఇ్షిగాగనా ఇషా ఇంగా ఇళ్ల! ₹ భర్య ఇళ్ళ ఉళళగా, 

ఇగాళళా [౯ ఇళళి ఇ ఇరా ఇచ్చా 1 ఇ ఇంగ్ల ఇ ₹౫ భి 

భగ క్రై 

ఆగాభషలాగాళ! ఇరగ ఇ జి ఇార్రాగ్లా ఇల కాళి ఇళ! 
ఇగాగగా | బ్య ఇజైాగ వ్రజ గఇషగగ ఇ ఇగ గళ జే 
ఇభ | ఇల, క? ఇ ఇబ్యా ఇ శ్ర గిగా శి! లా ఇర 
ఇగాగ ఇంకి | ఇ౫ా భం జన్ ఇ భళి ఇగ ఇగ 
తష ఇ₹౪ భగ? క్లే | 

ఇలాచి ఇళ ౯౭ ౧౯ ఇకా లగ శి | కారా క్యా 
రం కకం ఇంగ బరా అగ కాశ బగ ఇళ ఇబ్టా ఇ ఆగి 
అగ శి! ఇస ఇగ ల్లో లగ శ్లి | 

₹15 ఆాఇరాాలల గగ గిం ఫా ఇ అం ఇగ? శి | ఇ 
జిం ఇణ్ల చ ఇగ? లికి! ఇ ఇళ! ఇల్ ఇల్లి బై తిం గళ 

ఇళ్ళలి ₹( క్షి | 

ఇలా ఇల క్యళ కాం ఇాషాళ గల్లి ఇ ఇ కాళిని 
ఇర? క్రి | ఇఇచి బాగా ఇగగా భారి భకక ఇగ ఫా గగ ఇల్లై 
గ్యళ క్యా జగ శి | జ్యా బళ ఖగ క్లే | ఆగ ఇ75 కం గా 

ఇక! ఇళ కా ఇళ్యాల ఇల్లి క్రై | ఆ|| ఇ ఇళ్ళ ౭5 ₹11 

ఖం ఇాగాగా ఇ లగ క | గళ ఇ జషాగా కళ భ్ కాగి గ ఇఇ 
ఇక | ఇళ లి ఇభ తం ఇంగా భక! ఇగగా ఇళ్ళ, 
ఇగళాణగా?, ఇఇఖార్సి్ ఇ ఇళ ఇ ఇఇ ఖైళ శే! ఇగ ఇళ 
ప ఇషాక్ భాగా! ఇరగ కి | ఇన! భాం ఇల్లగ! ఇల్లి బళ గళ్ 
ఖాఇరా ఇం? ఖగ! శే | ఇభషాల కం (15 ఇ ఇళ్ళ ఇషా ఇ బ్ర 

ఇ ఆఉరళరి ఇగ ఇ భాగా భర క్లే! ఇళ, క్ర తంగ గ ఇ 
కరగి ఇజ్టగ 1206 ఇళ గాణషాశ్చే| ఇగ ఇఇ శి ఇళ భా లగ 
ఇ||ఇఇ అగ భొల్టాళభ బళ భం గ! శై! ఇబ భగ అ? 



ళ్ళ 

జి బంక! ఇళ్లాం ఫి గచ కళగా ఇరా శి, భాభి ఇల్లా 
ఇ భాష ళం భై ఇ ఇళ ₹1[1ష47 గళళిశి! ఇ గళ ఇ భారా 
ఇగ అం ఇట్ల ఇర? | కాగ భం ఇగగా బ్రైళా శి; ఇగ 
ఇభ్లాగా గూర్లా కఇభ5 ఇళ ఇగం5? కే క భి ఇలా కలి ఇన! 
ఇగ! క్లే | 

ఇాళా?--షగ్టంగాగన | ఇగ | కగాంళఖారి | ఇకా 
ఇబ | ఇనా ళాలాం |! ఇళ్ళని లం! గాాక్యష్యాని 
అగఖిళాజ్షగారజ్రాణగ్న | భార్రగోక: | కాంతిగా! ఇభ 
ఇలాగా! ఇజ్రగాాాన్న | ఇలా: | ఇళగ్యాభళధాలగ్నా 1 ఇళ ఇరగ 
కాగ కిం ఇం ఇగ ఇరెళాణా? బగా శే | ఇస ఇభగాల్లా! బగ క్షి 
ఇచను ఇరా భాషల భం ఇల ని ఇఇ ఇం ఇగ కి! ఇఇ ₹1₹ 
ఇగ భంగ ఇలా ఇషాక్, బల ఇ ఇళ ఇళ ల్లి గ భ్ ఇ? 
గాాాక్షి। ఇళ్ల ఇ ఇరా క్షి | ఇర్చర భగం ఇ౯ భర శి, ఇగాభాగాళ 

క భగ క్షి; ఇరా ఇసి బిల శ్చభళ అ శ భర ఇంగా ఇళళళ్ 
ఇవాళా భగ! క్షి | 

శ్రణగ ఇఇాంాకళి ఇగ ఇ ఇం భం ఇారగాంార్టై ఫి గ 

ఇలా ఇర సళళ సి ఇం ఫి కళా ఇళ ఇంగ క్రి | ఇగాల షె [గ భి 
గారాల సి కళింగ ఇ ఇషం భగ చి ఇళ ఇస్షిక్లే! ఇఇ 
ఇ ఇన్గషళి రభ ఇ₹గల్గా గ భి ఇగ భగా గ గొళళ? క్షి; ఇగ 
ఇభ ఇ ఇళ ఇళళి గలా క్ల | 

కార ఇషా ళాణలగా స కళ 75 ఇఇ ల ₹ ౪156 
ఇఇ భం ఇళ్లగ భళి శి, అగా! ఇట్టి ఇట్ల! ఇ క్యల 
ఇషా ళంభి గాం ఖ జగం ఇరాక్! అశ ఇజ్ భాం గల్లి 
ఇ |! కర5 ఇ 5 ఇ కి! ఆగకాగ్ ఇ క్రజ్ గల? గ ఇగ? 
లేఖ ఇళ్ల ఇంగా | ఇఇ గళాచో టాగ్ ఇ లి ఇగ? క్లే! ఇళ్ళు ఇగ [17 
ఇచ ళా క్షి, ఇఇ గరా ఇ? ఇల్యా ఇగ ల్లి భైఇక్షి | 
ఆగం గ ఇభాలు కా బప ఇఇ గారా భం ఇళ్ళ ఇగ! 
క్యగ...౯ 



ళ్ 

కి, ఇళ ళా బషకి, ఇణాాం చ ళా టి గి భిభరి ఇగ ఇట్ట 
బిళ్ల |, భాగా భి భం ళో బైల్ క్రి, షా గ్య, గార కళ) కరాళ 
క్రళ గంజి, [ఇ క, ఇగ భి ళు భి భి ఇ ౧౯౫? ఇ ₹71- 

గా గాలి కి, ఆాంాగాాలా కాంళాళా కరా భల, భగభగ 
[ఇ ఇగ స జభళంళ! ౯ భళి కి! [గగ ఇళ భాగ గ ఇ 
గజా జై ఇరా క్రి, గగ ఇభ సాగా భగగ బగా ళా, 

బిగఖ భా, ఇలళాని ఇం కాగగికైా ఇఇ ఇళళి ₹ ఖగ క్షి | 
ఇగ ఇ ఫి భా చ ఇంచి గెభల్ సక లైల క్షి! ఇ ళా గ 
ఇగ 5 ళం ఇరగ గాజు గళ ఇగ ఫి ఇళ ఫ్రైళ 
క్షి (గ ఇరగ గాల కి గాజ్చ ఇఇ ఇట్టి ఫ్రై ఇగ? | ఖం ఇగ క్షి | 
*₹౪4 ఆఇగగా లై క్షి, ఇకా ₹గాలి ₹ ఫి ఇగాగ గి 
ఇళ్షాగ బైల్ శ్లీ | ఇరా ఫి ఇలా భై ఇల ఇగ ఇళ ఇచెక్లి |, 117 
శె ళ్యళ ₹ఇ లి ఇ భళా లగ క్షి | కళ 75 ఇ ఇకార కా [5 
ఇ శ్రశ గళ్ల ఇగ | కార ఫె ఇలా ఫె ఇళళి గ ₹₹ ఇల్లి (ళ్ళ | 
ఇళ ఇష ఇగా? ఇల్లి కి గరా ఇ, ళా గా? ఇల్లి ట్రై | ఇష ఇగ 

కల్గ ఫె ఇ ఈర! ఇళగి, ఇ గాగ ఇళళరా గౌగ్లభంళ్టాగ ౯|| 
త్త ఇ కరాళ ఇషా కలం గ్ల. షంంసింషలలం కళ ఇల! ఇళళి | 

ఇగ భాళ్ళగగ ఇసూ లగ గ ఇగ ఫి కారణ ఇ ఇళ గగ 
ఇగ ఫె ఇ (౯|| ఇ | 

ఇళార ₹ళక్రంా గ గిరిక గానానా ఇగ షెంగిాషిలం 
ఇం ఇల 1-4 ఇ ₹౯0్ధం (౫౯ ఇభాగాగి | 



ఖగ గారల బైచారిలి ఇ సళ శేంచిం గ బిగ అం గారి ఇ | 
ఇళ ఇగళ భా ఇరగ భల! ఇరగ ఇభ భి | 

ఇఇ ౫ గ కణ ఫె ఇరా 

అషాళ ఇ గాంగభలాళ్థా? ఫె ఇగ్గాగా ఇళ ఇలాగా క్షీ | 

ఇం ్---5(ాలాళళళ్ళాలు ఇళ్ల గ ఇగభఇళలాగ (1 ఇకా 
ఇళాళషగాాగ బ్యారగగం ఇజ్. కళ || గిన ళగాగాగాగేళగ 
ఇళ ఇఇ | ఇర గంగా ఇళ కాగ గాగఇళ్టళాల 11 ఇళ తాం 
గభళాఖలర గ బరా భొభారళైా ఖర! కి! ఇ ఇల ఇ భగ క్షి 

ఇష ఇంగ ఫి్ ఇజాళ చి భి కాస గారా ఫి ఇళ శా (ఇకా 
చా భాం ఇ) ఇన్ ఇఇ గాగ క్రి; ఇగళ్త్తాళ్తాలిగ: అగాణాళం 
ఇాగార?ా జర 1 భా ఇ ఇళ్ల ఫె ఇజాగ గ్ భకర ఇన ఇరాని 
షాఖాణ్గ ని ఇగ ఇంగా ఖగ క్షి | 

ఇళగళంంళాళాల ళ్యాష కళ ఇళ్షలాణంం (గళ్ళ | ఇళ 
తళ, ఇం ఇ ఇళారా ఇళళి భం ఇగ లగ కి! గాం ఆగాగా 
ఇబాగ ఖ్ భఇరాగగగగళగగ[: |! ఇస గాలా శ భర ఇఇ ఇగ 

ఇ ఇళ గి ఇళళి భగ క్షీ | 

ఇగాకాక్యాకం ఇల్ ఇషా ఇక! ఇళ్ళ బాగా భగ ఇగ 
భగ క్రై 



క 

భగ ళాంా ళల ఆఅలధాణ[నగ: 1 ఇళళి 
ఇల అబా [షి |; ఇళ రగా అగి తిం ఈ గ్ల బళా భభారల్షా, 
ఇగాళ!గ ఇళ? భిభరి గ ఇర ఇ! క్షి | 

ఇళళి గళ--గకైిగ్యాలా[ాగా? గల గల ఇ గాగాగా/ 
గగ | ఇ ఇగగగాగళగా: ల్లా: తటి లాగా బ్ ఇగ || ఇళ 
ఇ₹| గాలి ఇగ ఇంగ ఇ కళగా ఇగగభా ఇళ ఇర, ఇగళగా ఇళ? 
ఇ₹రాగచ్చ్ళళా ఇఇ భారాల లగ! క్షి ఇభ ఇళ: ఇరగ ఇగ! ఇల్లి 
ఇఇ ఇ ఇ ఇళ ఇరగ? క్షి | 

ఇరగ: ఇాషాగాం? ఇ ఇదం గా శి, రాగా 

కళగా భం గగ ఫె? ఇబ [ఇ ఇళళ క్షి | 

ఇచళాళాఇళాగాషగర క్యాగాళ. ఇరా ఇ గచగనేళ్ళగం | ఇభ 
ర్రాాగళ్త: శృతగనగ ఇష! ఇైరారగు గళగ: 1 ఇళ శరం ఇ₹ళ్ళ్యాగి, 
ఇగలాఖ వళ ఖం ఇళ్యాఇ భగ? క్షి | 

ఇషగ---ఇార్రకగ గళ ల్రగర: కృొగగ్యా ఇంగాగాళ[ాలాగ (| | 
ఇబ కరనా ఇరగాగ గళ సలగగ ఇ? 5 లగ! క్షి | 

ఇభ ఇాగంంలా గా కళ ఇళలాగ ఇఇల్యాగగరా? |! ఇగ ఇళ 
కళ ఇళ వగఇగా: || ఇళ భగ ఇం, ఇళఇాన, ఇగగగా, 
ఆధా ఇఇ వారల భగగగాగా ఇగ భెళ్యాళ? ల! ఇళ ఇళ ₹గగ్యాగగ 
భగ క్షి | 

ఇ1గఇఇలాగళ! భక్యాల ఇగ ఇల గస కళళ వష ఇలు గ | 
ఇ ఇ హి ఇల గ ఇఇ ఇళ ఆగళా్ ఇగ: 11 ఇ ఫె 
ఇళ గ బగ? ఇగ! ఇంగ! వ్ల | ఇబ ఇగజా గా ఇగగాభ్ భి ఇభ ఇ?గి 
ఇళ చాలా ఇగ? క్షి | 

ఇారషాాగ్యలా-ళ్యాళగాగ లగి ఇలు గాగ కళ ఇల్లి ఇ 
జ్ ఇళ్ళ | తాాణిగగగలాణ్థాల భగళళ ఇ ాసాటాన 
శృళళ || ఇళ్ల ₹్యాఖగా రాగం భగ ఇలాగగా బ్రా చళళభాళి, 
భళళగా గగ ఇఇ ఇర ఇళ ఇఇ (ఇళ భభి) బైల కి | 



కళ 

ఇఇ ఇగ ళగగారాాంగనభిల ఇష |; ఇళ ఇగ, 
వ్రతం ఇగ ఇ ఇఇ ఖగ! క్షి | 

ఇళఇగాా ఫి ఇషా లాగల. ఇబ సాగాలి. ఇర ఇల్లా 
ఇ₹గగఖ గ ఇళ్లం ఇప కళ కరి || ఇజ్చి ఇళగా షం, ఇం 
లాగ భి ౧% ఇ వారం కాలి భళా ఇళ గ₹ఇ కేళి ఇళాగి 
ఇగ! క్షి | 

ఇళళి జైల శ్రగాగళగగనాస్రల ఇష్ళిలాజ్రళ జ్ఞర్ధాణా 
ఇగస్థ్రలా గారల ఇ | జ్రక్రగ. శాసన భషక్టైళ త్రాళగాఖి ఇర 
ఇల్గ ఇఇ బ్లస్ళం || ఇళ్ల ఇర్టగ కళ ఇనా ఇళ రాగా ఇగ 
ఇాగగగా లగ కి! ఇష ఇరా ఇళ్ళు గఇర. జ్రల్టాషు సాగి. అగస్టా? 
ఇఇ గ్యాల ఇ గ గా క్షి | 

ఇళళి గాం గగ గ బర కర్తగా ఇళ ఇ ఇళ, 

ఇలాగా ఇొళ్చరల్షిా, ఇరగ 116 ఇ! ఇల ఇ భఖ ఖైళ! క్షి | 

భారా చబి అగా భగాగా బా ఇ అగ ఇళ ఇలాగా 
లృషగ భగ క్షే | 

ఇ₹1ఇఇ4₹1[₹ ఇగాగళ్ల ఇం గార్గి ఇ ఇగ చి 115 ఇరగ క్లే | అభా 
ఇ గాల భై ఇళ ఇగ గాం భంగ నీ | ఇళశైశి ళా ఇళ? ఖైళ శే | 
గా ఫె ఇయ్య గి ఇరా అగ! శి! భళా కరి భళి టి! 9౯ 

ఇరగ భన క | గంగ ఫి జార ఇ ఇళళి ఇషాళ భగెక్షి! ఇబ కృళ 
ఇఇ ఇ గల ఇల్లి భె ఇ₹గ్లా | ఇఇ భళా ఇరా ఇళళి ఇ గాళ్ళ? 
ఇ ళాల ల ఇషా ఇళ గొల కి, భళి భా? ల ఇ (౯౫) ఇ, 

ఇల్లాలి కళ భగ భఖ ఇనా? ఇళ శా ఇ గల్లి ఇ కాగా? 
షానా ఇళ శిల య 70, ఇళ షం ఇల్లి ఇ గగ ఇం 
౯౪ భళి! ఇరా ఫి ఇళ శ భభగాా గఇాగా (ఇ లి ఖే | 

ఇషా మర్న. ఇ్యాళచళ్ళు బాఇాళ్ళు ఇాగ్యా | ఇృళ్యాగ 
ఇషిభఇాబైాతాంం ఇగాభళాగ: గలాాగాన్తానగిగం | ఇళ్ళ ఇలా 
ఇగ? | ఇళ్ళ క్యళ్య్ళాళర | ఇళ ఇళళి ₹%ల్లీగ 11 



క్రీథీ 

గిజ గంగా ఇరగ ఇగళగా బగా ఇా5 ఇరాాలా ఇసి ఖైళ కి! కళ 
ఇళ్ల ఫె ఇళ లై భి ఇరిం ఇర ఇంగా భర కి ఇళ ఇరగ ఇబ 
అల గాలి శ్రళం ౯౯ లగ క్షి ఇల ఇళ ఖత భై ఇగ 
ఇగ క్యా ఇల్లైగి ఉగ ఖై ఇ ఛం ఇళళి ఇగ ఖై క్షి! భగ, 
ఇబ ఫి ఇళ ఇ ఇం౭షగ శ చా లి గ ౯% ఇల్లి ఖై! | 

ఇగ ఉం ళగ అగా గ ఇళ శభ షి బళ ఇళ ఇాగా క్షి 
ఇగ ఇళ్ళ ఇల్ల ఫి గస ఇఇ ఇగ భాం! ఇగ ఇగ క్షి | 

ఇగ ఇరషఇం--బళ్లి కర క ₹గా గ భై ఇ 6ఇ ఇగ భగ క్షీ- 
ఇనా ఇఇ భై స్లి | షా గలి ఇళ ఇర్చి ఇ క ఇల్లీ లగ ఇ భం 
ఇగ ళొగశ్చి | ఇళ ఇళ ఇ ఇళ్ ₹51ఇ| ౪561 శ్రి! కా ఇర గాలా క్షి 
గజ్చ ఇళ ఇ ఇగ ఖగ క్షి | ఇధల ఇ గిభరి ఇగ ఇగ క్షి | 
లింగా? ఇ క? ఇళ భం ఇలాగ ఇగ బైల కి, ఇ ఇ ఇభఇాం? 
ఇ లగ కి! భర గాణ ఇ ఇజాల లగ క్లి | ఇరగ ఖర శ్లి |! ఇగ 
ఫఇాస గ గళ్ల ఇళ భి ఇళ్ల ఫలి క్షి, ఇళ గాగ? ఇ గాన 

ఇ ఇన బైన క్షి, ఇభ, ఇగషఖి ఇళ! భగ ఇగ! ఇల్లి బ్రైళ 

ఇఇ! గార్ ఇళాళ భళి శి, గలి? ఇ ఇఇ కి! భగ ఇగ గ 
ఇళ ఇళ్ళని భి ఇళ ఇగ గ ఇళ ఇళ షా ఇళ లగా కి 
ఇరా భగ ఇగగాగా ఇభళళాంళ? ₹ ఇళ ల్లైగె కి | 

టీ 

ఇఇ గ ఇ ఇఇ ఫె ఇళ 

అగ ఇ బంగారాలు ఫి గగన ఇళ ఇగళాగి కాళి కతగా భగ 
కి, ౯ 2గాగ్ ఇగ! ఇబ భగ ఇగ ఇ ల్లి ఇ ఇగాగా ఖగ ల్లి | 

ఇభగగాఇణ్-ళళగ త్రగ అ్లూ ఇంగ ఇగ: భాగా 
ఇఇాల్తనల కా: లగిస్గ ఇర 11 ఇబ ఇరు త్రళు ఇలా క్లారా 

ఇర ఇరగ ఇల, లగ ఫె ఇళగ తిం ఇంగాన్ళ! గ బం ఇగ క్షి | 

 ఇగంాార్థాని ఇ్చబాభర వాగాఖాం | ఇళ ఇంక భగ శి ఇళ 
ఇ భగ కి | 



ళీ 

ఇబ భళి కాంాట్టిగంు ఇభాంళం ఇళ | ఇాణాగి ఇఫ్ 
గగ: అ్లాభభం 11 ళ్ళి బాకా గటా జఇసి శి ఇళ ఖల 
భళా క్షి | 

ఇగ్రళళగంగఖ--ఇళాగణగ[[ాంళ. ఇళ రళగాగా!గా- 
ఇ | ఇగగ్యాగ? ఇగ: ఇగ ఇళ్ళ కాళ్ల భళా 11 ఇబ 
ఇ ఇఇ గొళళ్రల ఇట్టి భంగ? | ఇగ గిం గొకాా ఇళ కం భళా 
ఇ) ఇగ క్షి, ఇ ఇ ఇళ | ఇళ్ల (గళ ఇళ ఇగ ఇ క్షి | 

ఇళిగాా ఇద్యా ఇళ్ళ ఇగ ధభాణగాళై ఇళచుషళి! | ఇళ్ల ఇఇ 
ఇ గాగ ఇళెషాళాా ఇళ గి ఇళ్ళ? గళ భగ క్షీ | 

జాం బాగా ఇగష ఇగ చె్య్యగం ఇళ్ళ ఇం | 
కళను ఇచా రగానగగ: ఇభ! ఇగ; ఇక్షు ఇళ! || బళ ఇళగగా 

గగ ఇ శి | ఇషా కల గిం ఇగ లైఇ క్షి | 

ఇకా ఇలాచి కర్ భాతి బారా చళళన్న | గణాభి 
ఇాబ్యకగో వ్యరశ్షగం[షాలన || ఇ₹జి ఇళళి (గ తం ఇళళి భళా 
ఇ₹|౯| ఇర ఇళషష ౯ భల ష్యాళ్లిగ భగ క్షే | 

ఇాికఇళాంళ్యా ళా ఇగ ఇరభిళాఇళ్ళిగాగ |! ఇళ ఇగో, 
గఇాణ ఇళ అగిల్చళ ₹ గృజగ భగ! శి | 

ఇగిషష--ఇగత్చభషగగ: ారా[ళళ: ఇళ ఇఇగ ఇగ ళ్లీ | 
ఇళ్ల శ్రళంారి, ఇళ్ళ, భఇగళళ్న తం ఇళళి భగ క్షి | 

ఇచా లగ ఇళిళ్లగ ఇగ ఇఖిగాం ఇళ ఇషెళ్ళి ఇగాళ[గ 
ఇం: |! ఇ ఇనాాగ ₹ష75065: బ్రళళం ప్రల ఇగ క్యా 

గాగ (| ఇఇ భగ కళ్యా కళల, ఇష్యళ కళ్ళి, కంళగి లర క్షి! 
భళా లగా న్యా కర? ఇచా ర్య గా ఇ ఇట్టి? 

ఇళ? ఇషళి?ళ |! భగ క్రళగగ ఇతంగగాాంాళ బ్యాతళగ 
ఇలస్ బాగా? ఇగ: 1 ఇళ్ల ఇర ఇ ఖ్యా ఇగ కి ఇళ ధ్యా 
స చా ఇం? కి! ఇ గటా కల, ఇకా కరాగలి ఇలాం ఇం త 
ఇళళ భగ! క్షి | 



క్రిష్న 

ఇలగాణబ్తాంి ఆగ అజా గల అ బి ఫా 
ఇలేభనో | బాగాన భగం ఇళ గిల ఇనా గరిక ఇభ ఖగ౯ | 
ఇళ్ళ ఇగ గారా గ ఇగ కాగ లగ కి! ఇక ఇగానిళ! ఇ జ్రళలా భా 
భా శాలి, కార్య గిల గాగ ఇ ఉం ఇరా? ఇర? క్షి | 

అఇగాా ఫి ఇఇ ఇళ్ ఇళ? 0 ఇరగ ఇగాఖ ఇగ: | ఇళ్ళ 
ఇళళి ఇగ ఇకార కాంగా ఖై సజర ఇగ || ఇళ్ల ఇళళా, 
త్రాగ! గ ఇగా ఇళ ఇళ ఇళళి భి ఇళ్ళ భగ క్షి | 

ఇ₹లానా?రళ--ళ్యాన్చ్రభంశగసు[ాగిళ! | ఇబ ఇఇ ఇగ ఇ ౪14 
ఇళళి? ఇగ ఇళ క్షి | 

ఇలళంచల్లై ఇరగ కాం ఇళగ ఫి ఇళ ₹ట్రళాల. కాల ఫి ఇగ 
గె కళ ఇళ? ఖర్ శీ | ఇళళి ఇ ఇళ కళ్ ఇల్లి స ఇగ 1 భే 
గ అఖిల ఇకా. ఈ కళ్ ఇక్లగ! శ |! ఇరగ ఇష్ళఖ అల ఇళ బగా క్షి | 

ఇళ ఇాఖళాచబి జగ ఇగ అగి భళి ఖగ కి | 
షె? ఇ (ఇ శిల ౪%? ఇ ఇ [ఇఇ భగ? ఫ్లే | 

ఇధాల ఇగాాంఇగా ఇ) [ఇఇ ఇళళి భైళా ప్లే! బ్ర జాగ 

లగ కి | బగా గిగా ఇ గా ఇ ఇళ? ఇబ క్షి! కాళిగా 
ఇషాక్ భి ఇచి ఇజాళ బర ఇగ శే! ఇర్చి ఇనా భా, ఇళ ₹1 
షెరలళ్ళగ ఇ ఇద్యా ఇషా ట్ల గ కళగా భి ఇరా ఇ ఇను బళ 
శి | ఇళ ఇ (భగ ౯౧) ఇ ళం ఇల ఫి ఇళ ఇల్లి | ఇ, 

ఇఖలి ఇరగ, ఇ ఇళ్ళ ష్ గ ఇబ గ్యల త్య లగ క్షి | ఇబ (1 క్యార 
గలా ఇ ఇళ్ళగ! తిం ళళ ఇ ఇట్ల ఇ ఇ ఇగ క్షి, ఇఇ అగా 
ఇాభాళా!గా క్యజ ఇరా ఇగ భి ఇ భిల ళళా శి ₹1% ఇలాగ? క్షి | ఇఇ క 
ఇఇ ఇగ భ్ ఇళ్ళ భం ల్ల ఇ ఇల ఇ ఇళ్ళ అభా ఇలా ఇ 
ఇ ₹₹ర గి శగిత్చఇ ఇం లగ క్షి | ఇళ ఖం కం ఇ? క్యళా ఇాజాగా 
ఇఇ ఇళ ఇ ఇషఇగ స్యాం ఇంకి! క్ట ఇజ్ ఇళ ఇఆగాగ ల్లి 
ఇ ఇగిళ?రి ఇళ ఇరగ గ భగ క్షి |! ఇబ క్యం బగ ఇ లి 
కళ ఇరగ గాభగ!గ లి! క్ష | 



శే 

బాజా ఇర్రళయగాంగ్న ఇట్ల కాగల | కచషాగానళ 
ఇాద్థషగళగ్న | భా ఇఖ గ ళషగ్ళి | గాను! భర్య గాలా 
క[5: | ఇబ ఇరగ ఇం లైల? క్రి ఇబ ఫి ఇ భి భా ఇ 
శై; ఇఇ ఇన్యు ఫి ఇఇ ఇ 5 భగ శి | సా ఫి ఇళ ఖై ఇ ఇగా 
ఇ [777 ఇ తళ గ చ్చ లగ! క్షి ఇళ గళ్ళ పి ఇఇ భల గగ 
కాగ ఇళళి? ల్లి | 

ఇల ఇలాగ ౪|| ఇ ళ్యభ సి ఇళ ఇసు ఇ శాస గి 
అర్య ఇగలాలి క్షి | ఇక ₹₹ ఇళ గ గళ ఇద్యా అగా ఇ ఆగి భైఇ! 
శి | షె ఇగాల్లి ఇ ఇగ తిం ఇరగ (ఇల ఇగ ఇ ఆగ), 

కషళా భాగా ఇ భాసనా ఇళ ఇంకు గొళ్ళిగా కాగా గ ఇఇషను ఇ ఖ్యార్చు ఇళ 
ష్ ₹షళా గళ్ల గ ఇషు ఇలా గ ఇరు క్ర ఇ అగనా ఇ ఇాళ్యు, 
ఇఇఖి్ ఇ ఇాగగను ఇ ఇన ఇళ్ళ ఇచ్చి భాగా ఇ భాషను ఇ కారళా భగ క్షీ | 
ఇఖళ ఖగ జ్ర ఇగ ఫె గ [గ్ ఇళ్ల భాం క్షి! భగ లాగా 

చళ్ళ ఇషం ఖం రగ గగ తగ్ ఇక్యగా లికి | ఇళగగంభ ఇఇ 
ఇగ గో షళాలిగి బగా ఇళ్ల శి భం జ్రాాఖగ? ఇ ఇళ ఇళ కాళ 
ఇగళా[ల? శి ఇళ్ల గాగగగ పి | 

శఇ/గ ఇగ్గిళళా-గగ్ ఇగ ఇషా గజి ఇచ్చి గ క్యా? లర! ఆ|| 
కాళ్ల భళి క్రి | గర్యాాా తళ? ప్రల స శ్రగాం తిం ఇగో 5) భళి 
షి, శిఖర్ గ ఇళళి! గాళ్ళ శి ఇా్చై ఇం ఇగాగ ఇాగాగా భి భగ 
ఇళ శి! ఇగ గాగ ఇగ కి! ఇళ ఇం లగ క | 

బగా, ఇఇారా 5! ఖగ! కి! ఆగ గా ఇ గొగా ఇళ్ల సై గల్చా ౪౯ 
ఫా భాగా ఇల్లి భష! భా శిఖ, గం భవా. ఇగఖ్. కారగగాంళ 
ఇ ఇళ ఇల భై ఇగ కి | అగ ౧5 ఇఇస్యాంగ ఇభ లగ క్షి 
జగ ఇగాషాలి ఇళ్లగా భక్షి! ఇ ఇగ లగ శి! చి ఇ 

ఇగాాగా భన్! ఇ ఇగ గలగ్గిఫి ఇళ ఇంజ ఖై ఇక ఇళ 
ఇంగ: ఇళ క్షి, 0 ఇగ6 లగి ఇ రం ఇ ఇగ ఆగ గ 
గి భగ కి! ఇళ ఇగ ఇ కి |! ఇ ఇజాష గగ ఇ 
ఇనా ఇగ క్లి | ఇభ గగ ₹ఇాంరా భళి కి! ఇ ఇగ ఇ 
శి, గార్ ఇర్యా ఫె ఇగ భారా ఇగ కి | 



త్రో 

ఇఇ ఈర! 

శన క హక 

గ్య ఇ ఇగ్రిళగ! ఇం ఇళ ఖిిబ్లెళి క్రై, ఇం, ఇ ఇళ 
రాళ ఇళ? ఖై ఇ ఇళ భళా భగ గ ఇళ ఇఇ భళి ప్రీ |; 144, 
ఇగ? గళ! బల గఇభళగ గ లంళశిచంచ ష్ గాభ భళక్షి! ఇ 
ఇం! అగ సళ ఇభాగా త సళళ ఇళ గ ళళ్ళ ళా ఇళ ఇగ భక్షి! 
ర్పరళ్ళా అనాం? గళ్ళ ళారాంగళ ఇభ ఇ ళసె ఇ ఇళ ఇచ ఇగ 
క లర కి | కలళ్చై ఇళ? ఇళ షళచళభాాళ! ఇళ ఇ రస ఇకా 
ఇ ఇ ఇష్ ఇఇ ఖై క్షి | 

ఇజ్ సం ఇళ ఇ ఇజిఇళ? ఇ వ్యరి షురు ల ఇఇ ఇగ 

గళ అగా గలి గ గళ క గాళ్ క్షి భం ఆగి? ఇళళి 
ఇగ బళ క్షి! గం చి కాగ ఇళ కి, బా ళా భళి ఇభా క 
గలా ఇగ కి |; ఇగ ఇభ కాగా ఇల్లి లై ౯ ఇ ఇారిగళా ఇం ల్లగ! 
గి, ఇజాభాగ! భగం ఇ శి! ఇరా గలి ఇళ ఇఇ ఇరగ! 
ఇ౭రక్షి[ ఇళ, కి ఆల, ఇం, ఇఇ ళం ఇగ్గచ కాళ్లి ఇ ఇగ! 
ఇ భర్య కైరా గళ? ఇ భగ ₹ళగ ఇళళి లగ గళ ఇ ఇఇ 
ఖంర భగ! ఇ ఖ్య్యళా ఇల లా క్షి | బలసి ఇగ గ అఇగాగా ఇరగ ఇభ 
కాళ ఇర? ₹ళ61 క్రి భం ఇభిజైి ₹ ఇగ ఇగ ఖైగా క్షి | 

రని ఇంగ ఇగ గ భి ఇక్షఇగ! ఇంలాగగళి వ్యా ఆ|| ₹ 
గ ఇ ఇ ఇలా క ల ఫి ఇలా ఇ ఇగ? ఇల లగ క్రి గగ 
ఖ్ ఇరా ఫైర కి | ఇభ ₹7*ి ఇల్లి ఖైళ! | ఇఇ! ఇ శ్రఇ క ఇల్లి 
బా | జాగా? ల ఇళ కి! ఇక్ ఇ ఇకా భి ఇ్చల్యు భళి క్షి | 
షం ఇ ఇగ ఇఇ గిళాగా ఇల్లి గాలి |! గొళత్శగళ ఇచ్యాా అగ ఇ ఇ 
ళ్ త ఇళ ఇళ్ల ఇ కి! ఇ ఇ లగ ఇ? 5 ఇల్లీ గలి | 

గి ఇళళి బిళం రగబ్చిళ ఇళ5? [5% శి | ఇగ ఇరగ బగ క్షి | 
ఇంత ఇగ ఇరాని ఇ ఇ లలి 11% ఖగ క్షి | 



ర్రళ 

ఆగం ఇళ్ళ గ ళ్యణ ఇ ఇ ఇష గళ్ల శ ఇళళి భళి క్లే | 

ఇజ్షిఇాగంగ ఫె కాటన్ ఇళ్ళ గఇభఇళి ఇ ఇ ఇభ క్షి | 
ఇ షభగం ₹757ఇ1₹ స ఇరాని ఇళ? ఇ భభ గగ శీ! ఇళ 
ఇంగ ఇ రళఖ! ఫె ఇగ ఇగ క క్షి. 

ఇంగ? గరి ఇళ ₹[ ఇంెగాని లగ! | 

ఇగ గగి-- ఇగ లాభళళి సన క గలి ఇగ | భాణభిగా! 
ఇగ! తృచేణళ్ర గాం ఇగగగ్య || ఇంగిత ఇఇ ఇగ వళళ ఇ (1|| 
ఇధాగరి ఇ ఇలా క్యళణ్యాాంళషళ? 1 కళ ఇభ ఇ ఇగ ఇగ 
ఇంగ ళారి భి బర్యాంభ గ బ్ర ఇ అభిళళరి ఇ; ఇెకగ! ₹గక్ష |! ఇరా 
ఇచ గా చ భింకైాళ చ ఇఇ ఇనా బ్ర ఇగభగరి ఇఇ? 
ఇగ! ఇల్ల | 

ఇళార ఇంగా ఇళంంళింాైి ఇషా గాజా | ఇధాఖాలగగి 
షరా ఇరగ లగ? | షళారళా భారాలు వాళ, గా ఇళ 
ఇళ (ఈళారగషు) ఇ ఇటాలి ఇష భం భ్ [గార్ ఇగ 
ఇెళ్షగ? ఇగళ్లా | 

ఇఇ ఇగాళం? గధగరి శా ంగాలగరి ఇగ జగ్గా 
ఇగ్గాళా ఇజిఇ ఇలాగ? ఇళగణళ: || రాళ ఫి ఇళ ఇగ గ షాగారి 
గ గరా ఫా ఇళళి ఇ భటగారి ఇగ ఇ ఇళిగా ఇళ? ఇగ | 

ఇగంకాగిఇగాఇ గగ 25: ఇళాగగా ఇన్నా ఇళ ఇ13 
ఇ ఇ గారి ఇ | ఇష భి ఇ ఫస్ ఇ ₹౫ క్షి ఇలా? 

ఇ ఇభాగాగి ఇఇ ఇర! క్షి | 

అగా ళ--కోగళి/ాంళాల? ఇ అభిగరి ఇ | భషగారి 

ఇ ఇబ ఇ ళ[షఇళి: | రగ భగ ఉగ ఇగ ఫి (౯ 

కారి ఇఇ ఇ ఇయ ఇర ఇష | బళా శరా షా షి 

అాలిగలి ఇఇ ఇ భార ఇట్టి భార ఇన! భాం ఇరగ బై 
ఇంగా ఇ ఇభ ఇ7 ఇళ? క్రి 



ఈ 

ఇజాళళ! ఇ ఇళ జగ్ ఇగ ఇగట్టళళి చెళ్తా [క ఆశకి 
ఇళ ఖల ఇనా ఇళ ఇళ? ఇగ | ఇళ కాళ్లి గళ్. కళ్ళి 
ఇ ళ్యం ఇగ యం ఇరగ ఇ ఇ భాగ క్షీ! ₹ ఆగ భఖ ఇళ ళ్ళ 
ఇెళ్లషా ఇగ | 

షళిళళ గగ 

ర్యాష్ క్తాకత్త! 
ఇళ ఇళ్ల ఫ ఇలాగ గ ఇళ క్లే [౯ ఇబ ఆ|| ఇ క 

ఇళ క్షి | ఇక [5 ఖీ కళల ౯16 లై భం ఇల్లి ఇ జ్ఞాళళ ఇల్లి ఖై ₹| 
ఇగ భి కళళ ఇ క్యా ఫి ఆలా ఖ లాగా ఇగ ఇర ఇల్లి బి కళల 
ఇగ! భం ఇగ ఫి ఇళ ఇళ ఇఇ క్రి | ₹ళళిరా ఇళ ఇలాగా ఫి ఇగ 
ళ్ ఇ కళళ! భళి ఇ భి గ్య కాళళ! ఇళ ఇభ ఇగ్గచెగి--- 

ఇళ కళళ! ఇ ఇల్లా ఇగ ఇళ ఇఇ: ఇళ్ళ | 

అాగాళగాాంగగా ఇ గగ ₹7 లగి ₹| క్ల | ఇబ ఇం కిం గాగ? 

₹గ516 క | అగ ఫె ౯ అరగ తిం కఫ గా క ₹1 
ఇ అాగ్గా ఇంంళళ! ఖైళ! క్షి! ఇషా ఇళ్ళ ఇళ్ల ళం ఇగాభి, 
కళళ ఇం! ఇళాళగం ఇ ఇగ భై కి! ఇర భళా, ఇ 
ఇషం? అ ఇళ ఇరిం ఇళ్ల! లగ! కి | 



86 

ఇగాలాగాకనగా ఇగ గళ గ క్షి ఇగ కళా ఇజం ఇల గశాభీ | 

కరగాలాాాఇా అ ఇ భాగ ఇ ఇగో క్షి | ఇబ ఇ లి 
ఇగ? ఇ బళ గల్లీ గారా | 

ఇర్రళర(గ--ఇర్రళన వళ ఇనా చ క్షి ఇగ ఇార్ట్యాఖ ఇల్ ఇ 
భై? | భి భా ఇగర్యాగా గా ళలంళ ఇక్ ఇభ ఇం ౯౪ ఇలా 
శ్యశగ్య ఇ బ్ర [నా | 

ఇళిగలాగ--గళ్లి భ్ ఇర ఇళారగ్్ కి ఇగ ఇఇ ఇళ్ల ఇగ 
కి ఇగ: కడ ఇల్లి ఫిగ!, శైల! ₹| ₹౫ బగ ప్రి కా ఫి అ ఇగ గ్ 
కి! ఇత్ర? గాని ఇరా! త్రాగ 15 
భల కళ: కిళ్ళాళగ చర బల్యాళ ₹ల్లరల *? ఇగ్యాళాళళ? ఇషా | 

ఇ65ళఇ1గ---ఇ3కా భళి గణా చ కి ఇగ: ఇచ్చా ఇగ బృళా కచ, 
ఇనా ఇళిగా ₹గఇ ౯౧౯ లికె కి | 94 ఇల్లి ల | ఇకార భి ఇగ 
ఇష ఇగ ఇ ఇష్యాగాగ్న ఇషళ | ఇళగ్నా బాగ్యా గాగ ఇళ్ల! కగళనొగ: || 
ఇర చ ళ్ళి క్షి | ఇగ ఇ కశ ఫలా గిం ఇరా గా? 
ఇాెగ!ళా క్షీ | 

ఇగగాణగగ--గాగషను ఇగ చి క్రి ఇగ ఇగ ఇల గా ఇజం 
ఇ పి కర బిర ఇచ ఇ చ భగ కి! ఇబ ఇరా ₹[ గల్లి 
ఇగ ఇరా భి ఇం ₹౯ క్షి, ఇగ ఇర శ ఇఇచ్ ఇగ కే | ఇళ 
లగ ఇ. క్రై ఇభారఇళ ఇగ) ఇగ? ఇలా ఇం సళళ 
ఇగలగఇగ || 

ఇర్యాళగాాకగ ఇ ఇగ కం తగా చ ఛాఇ క్షి ఇగ గస 
ఇళ కిం భార గా ఇ బిర్య ఖై | 

ఇఇగలా గాంగ? ఇగ ₹| క్షి భధ ఇగ ఇళ గాభ ఇ 
సి, ఇళ లా ఇ భగాన్లే! ఇప ఇలా ఇరగ కళ ఇగ్భాగ 
రజ భల? భగం షణ భి ఇగ ఇఇ (గ ఇ?! ఇళ భగ 
ఇభళళ ఇళ్ళ ఇగ! | 



యో 

ఇాలాగా--చల్లై ఇ కి | [ఇ ౫ భ్ ఇల్యా ఇ భై | 
గాలి ఫె ఇఇ గర ఇ తగగ బగ | 

అగలాగా-లల్లై కధా చ ఈ ఇళ ఇర కి! ఇ భా ఇ ఇన్ 
ఇళళి శి, (ఫలా శి ఇక్ ఇ ఇం లగ కి | సాగగా 
ఇళ ఇళ కల భం కళ [ఇ ఇగ కి భం ఇళ తా లృళ్యాళఖి ₹||| క్షి | 

ఇగలగంంల్యాన ఇగ ఇగ గ క్షి, 2 బ్ర ఇళ ళం?! 
ఇగఖ[ళ ఇళ క్షి | లాగి లృ ఇ గారా గ ఆళ్ళ ఇగ క్షి | కళ? 

ఇరగ లగ క్షి | 
ఇఇ కళ! ₹ ఇళ కాంళ శి ఇగ ఇ ఇళళాగా భై ఇభ క్షి | 

1611 

షి కరస ఇ ఇఖగరా లి ఇళ ఇఇ భి ఆగం ఇట్టి గళ 
ఇగ 10) ఇ ఇంగ ఇళ ఇల్లై ఫి ఖ్యా ఇళ ఇ! గా ఇళ్ల ఫె 
ఇళ ఇళ ఇళగా [గళ క్షి, ఇనా ఇభ ఇల్లి ఇం! గాభ ఇ ఇగ! ఫె 
ఇసి ఇట్టి ఆభ భఖ గం ఇష ఫె ఇళ వాలిస్ భష ఇళ్ళగా 
(గా ఇళ ఇఇ! ఇళ గాగ ప్రాంలిం ఇషాక్ ఇగ. ఇలాగా 
ఇాళా/గ్షగ క్షి-ఇర్యాఖగా క్షి | 

ఇషా షష ఇఇ ఇరా జాం గగ ఇగ ఇగ ఇ గాగ 
ఇఇ ఇభ ళఇగాళగా ఇర ఇ [షా ఇరా ఇ ఇ గి ఇష్దైాలి ఇగ 
ఇం ఇళ్ళ ఇరా ఇళ ఇఇ ఇరా గ ఇగ కి | ఇష ఆ గళ? 
ఇగాక్షి ఇ ఇళ?! గారా ఇళ ఖా ఇం ఖా గ గాగ 
ఇషం గ్ ఇగ! ప్రాచ సం లప కాని స భజ ఆిళఇ! 
చే ఇళ! గారాల శాం ₹బంభగల్లాగ: [ఆళి ఇఇ: ళల ఫి 
ఇషా ఇ ఇ ఇలా క్లాచ[. ఇరాన్ ఇక ఆళి ఇ | ఇ ఇ ఖిళగ 
గభిఇళ ఇఇ” ఖళ్ళిళ ఇళ ఇబ ఇం భారా గా ఇ ఇగ 



కళ్ళ 

ఇళ ఇల్లి ఇగ | ఇల్లి ఇష వ్యా ఇళ ఇం గాచి గిళాక్లీ! ఇష ₹1 
ఇళగా క్లంళా[ఇా ఇళ్ళ గ ఖాళ్ల ఇ ఇఇ ఇళ ల్లి ఇ ఇళ్ల ఇషా ఇష 
ఖ్ గాను ఇరా! కి గళ్ళ ఇళ ఇరా? కరాళ షా ఇరగ క్లే | ఇష ఇళ 
ఇగ ఫె ఇళ్ళ? గాజా | 

షెళంంగరగా ఇ గగ ళా ఇ ఇగ కి | ఇగ ఇ 
ఇళ క్రై గ ఇళ ఇలా గగ: గ ”ంచళ్లి ఇగ ఇగ గ ₹11 ఇగ 
అగా ఇ ₹షాా5 ఇరగ! శి | “ఇళళి! గొభాాగ ఇషా: ల్లు 1 

షాక బి. ఫణ భఇగఖి భళి భి (1. ఇల ఇగ ల%ల ఇ 

ఇళ క్యా 6 శాల లి ఉాషెం కగాలంా. ఇజ్లిళారాాబాగగ ఇఇ ఆగా 
ఇగాణ్యాగా ఇ ఇళాంాంగంాల్టా భఇగ్యా గ గజ బఇాసిర్ట,. ₹55 గ తృళ్గాక్యగ 
ఇగగా చ ఇగ భల, ఇళ ఇ ఇజ్ ఆగారా ఇళళి! ఇస కళ శ 
ఇభ భి ఇరగ ఇ బైశళ | గ ఇగ భగాగ! ఇ ఇగ | ఇల ఇఇిల్లి- 

ఇగ ఇ | ఇభ ఫె భళా గ ఇాల్ష్య ఇళ (౯ | 

ఇఇష--గ5 గ ఇళ్ళ భగ క్షి | ఇగభగభణ య ఇగ శి ఇల్లి 

ఇగ ఇం బైషళ భి ఇఇషఖిభ[5 ఇళ ఇషా ఇళ్ల ఫె ఇగ గా 
ఇళ క్యఖ ఇళ గానా క్షి | 

జ కా ఇ ఇరా ఇఫ్ లల ఇగిగ్ గ్య షస ఇ ఇదాగా 
గరళం ఇల్ క0ఎళం ఇాగాణ్యాగా జగ్ ల[ఇగళ్ ఫె ఇఇ భాగా కషళ అగ 
చ ఇల షెధాళ్లగ | ఇస్రల్ గ గగాంధషా గ గళ్ళ ఇృళా-క్యాా-గంం5 గ రల 
ఇ? ఇనా ఇళళి ఇలా ఇగ చ ₹జ్లైళ సళళ భఖల ఇ | ఇలా? 
గ ఇళ్ళ? గ భగ శి భళి గ బఖర 160 ఇ ఇఇ ఇస ఇగ | 

గఇళణ-ంధఇగ చ ళల భళా శి, ఇగ భెళం ఇగ గ ఇగ 
ఖగ భగాంభ లి భగ క్రి | గాలా ఇ తషాగగా భఖళి ఇ ఇ ఇభ 

ఇ కాళ ₹ళ ఇళ్ల గాగ! | ఇ్తు ఇరగ ఇల్లి ఇళ గ ఇంగా క్షి | 
ఇ ఇఇ ఇభ ఇగ ఫె ఇగ గారా: ఇకార! గాతిగా ఆక: 1 

షా భాగ గి బర భభ? ళ్ళ ఇగ అ ఇ ఇల్లీ ఫిగ్ | క ఇల్లి 

₹గ భారా భగ ఇ జగ ₹5! క్షి | 



లీ 

ఇఇ “భగ ఇరా ఇస లస ఇగ! ఇ₹|| 3 ఇళళి ల ఇ. గళ 
63 రాగి షల ఇళను ఇషంఇంి సానా అళాషష కాగా గాట్ల 
ఇలా ఇ ఇజ్ ఇ ళం ఇటిగ గ అబి ఇ గళ ఇర్చైల్ గ అఆభాఖభ? 
ఇళంగళలాన్యాక | ఇళఇగా ఇ ఇ₹౭ఇఇ ఇగ | ఇగగాగ ₹జ్చ్టి ఇగ ఇల్లా 
ఇనా ₹గగా ఇలాగా చ| బగా? గర ఇంళ్ ఇజం ఇ! ఇగ గాలా? క్షి | 
గి ఇల ₹జ్టి గలి ఇగ అగ ఫి ఇంగ ఖం ఇగ ఇ ఇకా 

ఇళగ[ గ ఇళ? ఇల్లై? | 

ఇఖంఇర్చళ్ గ ఇళ ఖగ కై | ఇభ! ఇల్లి క్రిం కం ఇజ్ 
త్య; (410 (1 ఇఖ్ అగా ఇ ఇళ అర్య కళ గగ! క్రిాంఖ ల ఇల్లి గారను 
ఇళ ఇం౭షినా ఇగ ఇళ్ళ ఇం ఇగ ఇ ఇగ ఇగ ₹౯ క్షీ | 

ఇష భంగ షాంళాళలళళ ఇ కాళ్ళాగా గ ఇ ఇనా ఇషా ఇఖానా షం, 
₹ళళ ఆషంళం ఇఖ్లాగారాగా గె ళల ళా అగా గో, ఇచ్ గ ఇగా- 
కళళ ఇళళి |, ఇరగ గ ఇళ్ల ఇగ ఇ ఇలా ఆగాలా ఇ గళ ఇర, 
కృళంగాాళ్ళ్లాగా | ఇగిణగా ఇ ఇళ భగ ఇర్చిళ్ గ ఇగ | ఇర్గ కళ 
గాం? |, కఇళరరగళ ఇఇ ఇం భబ్రళళ్! ఇగ భగ ఇగ ఇల్లే 

భ్ ఇఇ ఇ గం భి, అగి గ ఇంగ ఇం ₹గ6 ఇ భగ 

ఇంగా గగ | ఇభ ఇభ ల గం ఇగాక్లి! ఆగ ఇళ ఇళ! ఇంకి 
ఇఇ భై ఇ | 

ళశ్రాాచళి ఇ ₹౭%ఇ ఇ ఇగ క్షి | ఇగఖ ఇగఖణాళ ఇ ఇళాగా 
క్రైం ఇఇ భల [౯ 111107 | || ఇళ్ల ఇవ్టాా ఇళ ఇగ క్షి, భార 
ఇళ్ల కంళా గళ? ఇాగషన్ష్ ఇనా ఇగ? కి | “ఇం ₹ భారా ణంగా ఇఇ 

తా భగం  భగా ఇపళ్లి ఇ అభాగ గ చా ఖై గ ఇళ ఆ 
ఇం ఇట్ల ఇరగ? | 

ఇఇ. లభి గళసె్ గ. షకెంంలళళఇ గగ ఇ ఇగ ఇళ ఇల పస 

ఇాగాణగా ఇగళాం[ధంళ్లాం ఫె ₹ఇ-లగా[గాక్లాారగా గ ఇ, ఇజ్ గ 
ఇక్షు ₹55 గ ఇలా, కై కృళ ఇరగ గ గళ్ళ ఇద్ర! ఇగ గ షెా్యాగా 
భభ బాణా ఇళ! ఇరా ఇగ ఇరగ గ, ఇగ భగ ఇగ 



లకి 

ఇ? | ఇభ భిభరిలో భి శళి ఇష గి, ఇచి భం ఇ! 
గరగ ఫి ఇ ఫ్ ఇళ ఇంగాకాలైని ఇ ఇగ! అ ఇ శిబాణి 
ఇల్ల ఇరగ (గగ ఇల ఫె ఇరా ఇల్ |! స ఇన ఇతె కాళ 
ఇళ్ల ₹₹ | ౩ గభా ఇ ఇన 5! గా ఫెళ భం? | 

ఇ?కగాలాగా గ ఇళ ఇ ఇ క్షి-గళ్ల కం ఇఇ ఇళ్ళాణ్లాగా ఇ 
ఇష! క్షి |; ఇల్లి ఇబ ఇగ గస? ఇ ఇంగ ఇ భి కి! గ 
ఇగ్గా ల్లి ఇళ్ల భర్య? ఇళ₹5! ఇ? క్షి | 

శారా గళ ఇచి గాం. భళి ఇ గాభ ఇక్ ఇల కేళి ళ్ళ! 4 
ఇం ఇం ఇట్ ఇఇ, అగా ఇల, ఇలాగా గ ఇళ ఇగ, ౮5% 
ఇళ ఇంగా గ కా కళా గళ ఇళ ఇ₹7% ఇ అజ ఇ ఇళ్ల ఇల 
షె ఫెస్హ ఇంగా ఇళళి కాగన్ షో కరర్త ఇం ఇగ 6 + | షెగగ ఫెళ 
ఇళ ఇచ్ | ఇరా ఇల | ఇభ ఇభ ర్త ల | ఇగ షంషం శే 
గజా గ గా లిగా ఇభ? ఇగ్గ్ ఇళగా జ్ఞల ఈ ౧౯ ₹7712/ గ శభ 
ఇగ ఇళఖి ఇ కిజ్లిణగ కాళ! | ఇళ ఇగఖ! శళాగగ శై ఇ | 

గైళ-ంగిళ్లి కరా గ ఇంగా ఇగ! క్ల | ఆ|| ఇనా 6 ఇ ఇళ్ళగా- 
“ ఇగగగాల తృల! కృళి 1” గజి ఇళ్ల ఆ ఇషా. బైల క ఇఫ్ 
₹గగా ఇళ ఇల్ల గొళా-జన్టాాను ఇల్లీ క్షి | 

గల అగా లాగా ౯ ఇగాంంగగా ఖల ఇ ఇ ఇఇ భళా? 
రజ ఇళ ఇగ లి ఇళ్లకి, ఇచ లాగ ళల గ ఇగాళగ ఇ ఇళ్ల 
ఇళ గ ఇగ్యాక్ళా ఇ ఇళ షా సాం రంల ఇళ బ్రళల భా 

ఇం 1! (గ ఇల భగ 1) 

ఇకాఇాళ--శ్యజళ్తానాఖేరగాన ఇన ఇగళ్ ఇభ ఖాలి ఇ ఇాల్టీ 
ఇలాగా క్లై...ఇ 0 బాగంగా గ ఇళ ఇ లాగ! క్ల! ఇళ రోరాభి ఇళ? 
ఇర్షళగ ఇగ 61 క్షి | ఇళిళ్లి ఇ రాణాలాళాల ఇ కధా కై-ఇ 
ఖల్ ఇళళి. ఇల్లి ఇర్ధా-ఇల గాగ ఇరగ క్షి | 

ఇ గంగా భాగ గా లాగాాఖా వగా ఇళ గగ ఇగ 
ఇషాంళారిలళళ ఇగ. జాణ అగ ఇఇ శోక ఇభ; 1-6 
జగ ళాళం | ఇఇ గక గా భగళ ఇ 1 భా గాగ 



ల 

ఇల ఇస ఇళ కగళి శి! అగా ఇగ, ఇగ బళ ఇగ గ 
ఇరా గళరాా ఇర గ ఇ గజి ఇగ గ ళం, ఆగ గ ₹ళ్రు ఇళ? ఇగ 
షె ల్షల ఇ భా, ఇళ! శరా భగ ఇ [గగ స్థల? | భాగా ఫె ౯ 
ఇ ఫి ఇ గాభ గగ ఇగాారి ఇల్లి కైల్! కఫ ఇళ ఆళి ఇఇ? 
ఇరగ భాగా ఇగ ఖగ కి, ౧౮5 ఇప ఇళ్లు ₹గగాగి ఇ, 
ఇగఇషళగ ఇయు ఇగ చి ఇ గగ ఇ ఇరగ. క్లిగ 5! ఫె 
అగా గా! క్షి | 

ఇచ్చానా ₹షాళానా ఇ ఇళ ఇగ! శ్రి | ఇఇ ఇళళి! 
ఇగ ఇళ ఇఇ ఇ ఇగ ఇద్యా ఇళ్యళి ఇట్టి ఇళ్ల క్రి | కర్చు ఇగ్గెళఇ గ 
ఇళఫ ఇర్యళ ఇళ ఇ ఇగ క్రి ఇగ ఇళ ఇగ ఇ భి ఇళళి! 
ఇగ కి | ఇ ఇగ ఇగ ఇ ఇగ ₹ఇలగా గ ఇళ గ 

ఇళ్యణ ఇఇ కళగా ఇగ? క్షి, ఇభ. ఇ ఇ. ఇ₹ఇ7 ఇగ. 0-%షి%లకర 

కళళ ఇ ఇట ఇఇ, ఇగాదగా బషళ్ట్ ఇగ ఇళ్బు భాగా ష గళ్ళ, 

కృష ఇగ ఇ ఇళ గగన గ ఇళ్ల ఇంరగా గ ఇళళి షరి ఇళారగగ గ 
శళ్యాజ్షైభ? క్యళ, ₹2ఇ ఇ [| ఇళ? గ ఇగళా ఇగా గగ గగ ₹ | 
శభ? ఇ ఇళ బాధగ ఇ) | [౯౫0 ఫి ఇ ఇ క ఇ | ౧౪ 
వ్యా ఫె ఇళ ఇళ ₹[₹5 ఇఇ క్ఞల? | ఇళారా?ళ ఇజం 7౭ ల్లి ఇగ | 
ఇం ఇంగ ఇ గేభిళి క్షే, జై ఇట్టి ల ఇగ) | ₹షణాగా ఇ ఇ! 
గర షు శైష గంగకి! ఇళ్ల ఇం ఇ [4 ప్లే! ఇళ ఇగ? ఇళ! 

ఇ ఇళ చఉక్లి |! ఇఇ లగా ఇ ఇఇ ఇ ఇళ ఇ ఇగ ఇ 7 
ఇరగ ఇఇలరి ఇ? | ఇగ ఇళ ఇళ ఇళ ఇల్లి ల్లి) ఇ ఇళ ఫె ఖై 
౯ ఇ ఇ బ్రగల ఇ [ఇ ఇ రాష ఖై ఇ ఇగఖ ఇళ ఇళ 
క్షళర చ ళి ₹ భ్రళళ్షి। 

క. గగ ఇ కగాఖ? గ ఇషం ఇ ఇఇ ఇ ఇగ క్షి! ఖగ 

ఇొగ/గగ ఇరా ఇరాక్ | 

ఇైళర్ ఇళ భజ! “భి” ఇన్ య భి ఇ 9 ఇల ఇ. 
రళంళి-రిలళళి కాగా ఇ్య్ళా భాగా గ ఇలా బచ్చు కంచ | ఇగల([గ ఇ 
ళ్! ఇబ్చాళ్ గ ఫెర్ర ఇగ గ ఇళ ఇలాగ గ ఇగ జాగ ఇ ఇల్లా 



లశ 

ఇషగగా గ గళ ఇల ఇలాగా, ఇభిళా ఇస, ఇళ్ళ ఫిగంళ ఇల 
ఇగ ఇస! ఇం ఇళ్ళ్లాం ఇ లో ఇ ఇక్; ఇగ కాళ 
ఇర్ర గళ? ఆభ ఖఇగాషా లాం గ ఇంగ ఇం ఇభ ఆగగ్గాక్లి 
బాషా గాంగ! ఇగ శ్రి, ఇ ఇగ ఇ గళళభ ఇళ కి! ఇల్లి ఇగ 
ఇ౯౪ లగ ఇ ఖోషాాగా ఖైళ! కి | 

ఇఖ₹--ఇగగా ఇ ఇళ ఇ? ఖగ! క్రి, ఇజి ఇంగ ఇ ఇభ ఇర 
౯|| ఇ ఇళ ఇరగ కి గళ గ ఇగ ఇ ఇళళి ఇళ గగ ఇగ? కీ | 

“ఇగ ఇాగా కళ్ 66 ఖగ ఇ|| 9? గ. 6ం-లాగిల్ళం ఇ? 

ఇ కఇెరరం ఇాగా ఇభభ-ఇషగల్యాగా ఇ ఇర భాగా షణ ఇంగ 

ఇడ ఇాగగా గ బృ, ఇరగ గ గళ ఇళ ఇరా, ఫష్టి ఇరాని ఇ క్యా, 
అగ ఇకాషాల్యగా గ ఇనా జైల | ఇగఖ? ఇరా ఇగ ఇంగ ఇ జ్ఞెాళ? | 
ఇఖ౭గళగ (ఇళ? తల ఇళ భణ ఫి ఇషాగా ఇగ! ఇగ ఇళ 
ఇల ఇళఇఖి గె గళ ఇరగ గ శ్వ గెఇరి్ ఇ బై (4! | ౪౧ 
ఇళ్ల ఇ క్షి | ఇగాఖ? గ గార్గాాగగా శ్రళి గార) 7 ౪౯ లృళి | 

కరి 1గ₹ భా కళగా ఇగ బభాషాళభ్ ఇగ ఇర్ధిర ఇళ! ఇ? | 

షెళాగాళ[గ ఇ ఫెళం భగ ఇ ఇ | కట్చి ఫెళ ఇఇ 0 ఇ ఇగ ఫె 
ఇ 7 ఇర గ ఇగ బై ఇళ గ ఇళాగగా[్టగ షా ఇం రోగ 
₹౯ | ఇల్లి కళ ౪ ఇ ఇ ఇళ ఇర్గ | ఇ భన ళ, గ ళ్ళి 
ఇ₹ల5 ఇచి; ఇఇ? ఇళ లగా ఇషా గ ఇళ, గా గా? ఫె 

ఇళ ఇ్యార? ₹₹ | 

ఖఇషి ఇళ! ఇనా ఇళ 1లళళ ఇగ్యాగ్ బ్ఞ[స ఇ₹ళిణళ₹ ఇళ॥ ఇ 
యళ ఇన్ | ఇాగాంన లగాన్ కాజా భ? ఇగ గ ఇఖ-ఫిర్టాంక్షగాయగా ఇ 
ఈ, ఇళ, ఇర్చ్రలగ ఇ ఇల, గగనాన ఇల్లి ఇగ గ ఇగ ఇళ? ఇ 
చ భ్యాఇాళాంగ![ ఇ ఇగ కళళ భి | ఇష్ట ఫర ఇ ఇగ ఇళ? 
గజాష్రార? ౧౮ ఇం ఇ | శిఖలి గి ఇల్లి భం ఇళ్ళ భగ ఇళ ఇ, 

బ్రషంంగఇగాలా!గా గ శాఇ భైగ? క్షి | ఇ ఇళ్ళ భగిళాి ఇరగ! క్షి | 

ఇఇ ఖెలలి కృష ఇళ ఇ ఇళ ఇద్యగ ఇళ కాగ లెగ్! శే! ఇళ 

సళళ చ బై ఇ కాగ ఇళ గాగ క్షి | 



శశీ 

జ, ఖగారళ ఉని ఇధి ఇల106 ఇళళి! ఇ ఇళ ల్ల 
క ఇ, కళంకిగ. ఇగాాళగా అగి జ్రళ. తష ఇగిాంఇ్యాళ గ గళ 
షా. భఇగా చ ఇర ఇళబాంళ్యాా బళ, ఇరగ ఇళ్ల ఇంగా గ ఫు, 
ఇగ చె ఇగ భళి కళ కర? ఇం ఇళ్ళళిక్షిళ ఇగాాధం పి ఇ 
ఇగకష? గోభలి షె ఇగ ఇచ్చా ఇల | ఇగ ఇగ్లాల | 

జగాబళగ ఇ ఇళ ఇళ? రాషభు ఇళ ఖ్రస్ గ ఇళళి??? 
ఖా ఇరా గ. ఇఇళాభ్యా గణి: ఇ 1 ఇళ్ల గగ. ఇల??? 

ఇళ్షగ! క్షి | 
జ క. ఇగ బళా? ఇగ సృషళ్స్ ఇ ఇారంరగిగల భళి ఇళళి 

ఇఇ.ఇెం,. అళగా భగ ఇర్చళ్ ఇ షల ఇఇగా ఇ ఇళ్ల ఇలా ఇాగగ ఇ ఇస, 
ఇం౭గాష ఇలా, ఇఇగా చ కర్రా ఇళ ఇకగా గ ఇఇ, బి; ఇళ గగ ౯ 
ఇగ గగ గ 5|| ఇ ఇభషగా ₹6్చ ఇళ్ల ఇళగ ₹గ౯ ఇ ఇగ క్షి | 
భళి క్షీ | 

ఇళ [భళి షె ఇన్ద్యాఇ ఫి ఇ ఇగా ఫి ₹ాణగ ఫి ఇఇ (ఇ క్షి 
ఇఇ ఇస ఇ్యగఇ ఇగ గ [౪ ఇ |, ఇగ ఇగ ఖ్ బ్రరాగ ఇట్షి బళ 
ఇాగంళా! ఇం ఫి ష ఇంగా శ! జై | 

( కగొ-ళళ్నా ) 





కా అగా భి ఇచా ఆణి ఇదాగణ! కె 

(ఇఇ ₹%4 సాగ ఇళ, ఇఇ ఇఇ ఇళఫ | శళిగగగ. 
ఇలా? ఇగ ల్లగ ఇగ క్ల | 

కనన ఇగస్లారతా ళగగాగ కల 
న 

సళాఖ్ : ఇ ఇళళి కై ఇ. ఇష 

భాగా 

ఇల్లా. ఇషా 

ఇరా ఇళ ₹ 

వళళ 

ఇఇ--[గాఇగ 
కాళ్ల [ఇళ 
కా[గాం[షాళా? ల 
₹క్లై ఫాగ్ 
ఇాళ-(ష45 

ఇషా 

ఉ-ాం0 

ఆ--౦౦ 

ఇ--౦00౦ 

౦00౦ 

ఉఇాంం 

ఆఇఆాం0౦ 

౪-00 

ళలాం0౦ 

శాాసణ్యం 

ఉఇఆం౦ం 

భాషగా గళ 

క్యాఖాక్యాష భాజ్లి-[గంగ 

లాగా 1 ₹| 
ఇగ ఇ ₹ 
గభగ-యషల ఇ ₹ 
బాగా ఇషా₹. ౪ కలా 
ఇగాకషగ 6 ఇ 

గౌగా-[షళా ల ఇ. ఇ 
గౌగా-[షషాల 3 ఇ 

కార్యం 

ఉఇాంం0 

ఇ-లాం0 

ఇ-ాం0 

ఇెలర్యం 
షె--00౦ 

ఇె--00 

శకాం0౦ 

షెలాళ్యం 
ఇళళి! -షషాంం-ం0 

ఇభర్షళి కఇఇ్1కాగా ఇ₹గఇళే ఇగల్ష గారం 







శేష కా ఇల కాం 

కష! ₹ల౯|౫ 

ఫె 

ఇగ కై. ఇ. ఇష 

ఇగ గా ఖా 



ఇరగ 

ఇ ఇ? 
ఇ ఇల ఇ ర్యా ₹0117 
ఇ₹₹ఇ (ఇ? 

కళళ ₹₹₹5 

ఇళ్ల ళన? గళ చి ఎన 66 -ల ౮ = 

“ఇగ రణం స ఖా ఇ) ఇ ఇస? ఇగ ఇ ఇర్గ! బై 
ఇ ఇగ ఇం ఫి ఇళ్ళ శ | ఇగ భ్యాగ్ గళ 
ఇ ఇ ఇ ఇళ భారా? ఇనా క్షి | ” 

ఇళగాగ్యాలి 1 బాభి ఇ 
గళ ఏ 18 

బళ ; ; 

ఇ. (1. ఇల్లై గ. ౯ కృగజ 
ఇఇ వృద్గలగా గాల షభ, 
ఇళ ఇాఖాలం రంల, గౌగగ్గాంా?? 



₹ ౯-౧2 ఇ ₹ 

కఇళిషభ!గంళ: కళళ ఇగ! 
ఇ1ాగగగ! క్రుత్తగషం ధా! ఇల: | 

ఇఇ ఇరాక్ గరగాాగేగ్న 
జడల: ఇళళి బగా: (| 

ఇగ ఇరగ ఇభగైాగ్షా? 

ఇగ ఇళ్ల ఉళ్లు ₹గా ఇళ? ఇం? ₹ ఇళళి ఫా రల స్టా గాల 
గరా ళా ఇ ఇఇ లగ క్రి ౯ ఇగ ఇఇిఫి ఇషా ఇగ ఇళ కిఇ 
స్రి, ఇబ ఖగా ఇగ ఇ కఖగు ఇగ భై ర ళగా ఇగ ఫె ఇఇ ఇ 
ఇర్గ క్షి ఇళ బగా ఇళ్లగి క్షి | 

ఇళ్ల-[ఇ₹ఇ₹6 21౪ ఫి ఇళ కృాళా గ కొంగ ఇల్లై గ ఇ₹1గళ ఖర 
ఇనా కగాళ్లి ఇ ఇరగ ఇళ! క్షి, ఇలా ఆింంాల ఫి కళ్ళా శి 
భి ఇళ ఇక ఖ ఇం ఇళ భర్యగా గాగ ఇష క్లి | స ఆగాక ₹ 
వ! కేజి ఇాషెష ళా 201 106 వా0862 ఇగ్షరి క్షి | ఇల! గగ ఇగ. 

ఇఇ ఇగ వగా షా ఇగాగాబైరా ఇగ?) ఇల ఇళ ఖై గాాక్షి। 
ఇళ ఇగ ఇ అలక భభాంలా ఇలా?! గరా ఇ₹శళాగ! ఫి ఇళ 
ఇ ఇరోగా [గాగ క్షి, ఇగ భి భం ఇ భంగం ఇలాగె క్ర ఇల ఇ 
ఇక్షైగ! క్షీ గగ ఇ ఇనా భై భై ఇళళి బా గగ? (ఇ) ₹0 ఇళ, 
ఆచ 517 లి శ్లగ్ జంగ గ భం ఇళ, ఆళి ఇ ఇంటి ఇభ? 
ఇళ్ళ స్థల కిం ఇస్ ఇళ ఇన లై ₹9 | ఇఇ ఇం భఖ లం ఇల 



జ 

జాం కి; గజ ఇప క లగా? ఇ ఇ ఇళ గా క ఇగ 

బని కి!' ఇ శాల ఫి రాళ బ్ ఇ ఇరాని జాకి | 
ఇరా ఫి ఇ ఇ దాతా? ఇ బంగా? ఇళ్ల క్షి ఇ ఇఇ భై ఇ 
₹5 ఇలా ఫెళ శి ₹ ఇల్ ఇబ భా ఇళ ఇళ ఖర బ్రా ఇళ్ల 
కి, ఇనా ఇళ గళ ఇగ ఇ ఇ ఇ౪ా, కళ ఫిళి కాళి భ్ భాగా 
బళ ఇగ [క్షి , ఇంగ ఇ ఇళ కరగ ంజ0లా గళ్ ఇ 
భక్షి; ఇఇ ఇబ ఫె ఇళ ఇఖ్యాఇ గాధ ఇకా భక్షి ₹ ఇట్ ఫె 
ఇా[గాగ్యగాగ భా? ఇ కి ఇళ ఇ? ఇళ కణఖ గ [గళ ఇలా క్షి | 

ఇఖళం జ్లైగాల 

ఇళ ర (గగ) 

5/4 ఫి ఇంగ ఇ కాణిగా తభ ఫి ఇంగా ఇగ ఇఇ క్షి | 

ఖగ ఇ గాగఖలాలక్స:ళ గనకారాన: | క్రఇభాఖ: ఇలా ఇలాగా 
క్యాషా: | ఇ: బరాగెళ్లం | ఇస్టం అష! ఇగ: గర్యాణాలం | ఇలా 
ఇగో | లొశ్లాన్స: ! గగనం! భంగళం 1 ఇళ్ల ఇళఖ, కళళణ, ఇఫె 
ఇ ఇ క్షి | ఇగ్బి బ్లా! ఇం ఇఖషా ఇ ఖాళి 2 ఘా! ఇలా లల్ల 
ఇ ఇ ఇళ గగన్? ఇఇ 0 ఇళ? భోకఖ) క్షి | 

ఇళ ఇగ[---[₹01-4[౧ఇగా ఇ₹[గగ్యాగళ, గాం రాళ | 

కళగాగగా[ు రత్ళాళిగ ఇగళ! | ఇరాని ఇగ్యోర్సగం | ఇా౯్ష: 
ఇగ | భేళఇధళాంగ: | ఇగ! | ల్లాలషజాగిఖిళ: | శరా? ఇగ; | 
ఇగ? గర! కల | ఇగ: అగా క జాల |; ఇాషాలాం[గ! 
కం! కం ఇగ | ఇల | ఇగ: | ఇషంభా!5: | ఇళ్ల 
ఇళ: | ఇగ త్తశిల 1 ఇభంా గాళ్ళ గగ? ఇాల్లిన్చణ: | గాఇిజ్చాళగా 
ఇాఇక్రాలగ్యనై ఇల ఇ గాగ ఇగాగ్యా |! ఇగ ఇబ్రలా కగు 
చ బ్రాల ఇని ఇగాణగఖగ్యా ఇం[ఖ: అగా || ఇగ ఇ ఇళ రారా 
ఇళళి? కి! ఇబ భగ ఇర రా ఇగ ఇ కాగల ఇ ఇళ 



| 

ఖీ కగ్దా ఇ, బభాఇణా, ఇనా ఇల్ ఇ శి, ఇని సా? ఇటా శే |! భళా 
ఇలా ఇగ గా ఇగ ఇ ఇళ్ళ ఇలా కి ఇ ఇల ఇల 
ఇక! ఇగ భష భా అగిలాగా ఉగ ఇగ క ఇభ? భగభాల 
కి, ఈ ఇగ భగ 05 ల కి ఇ ఇగ బగ భారా ₹6[11 
అశి | ఇ రం ఇం ఇ బ్రాఇ? ₹గఇ అగ్గి ఇణాగ, గా ఫా 
ఇ ఇగ ఇ కాజా వాళళ ఇ ఆల చ ధగా భి ఇగ ఇ 
ఇళళి ఫి భాగా చ ఇళ ఫి ఇరా ఇరా గ ఇళ ఇస్ ఖై ₹7 
ఇ ఇభ ళల? ఇ ల్లి గ ఇంగా భగ క్షి | 

ఇలాకా: ఇజం! ఇగ! ఇ కా కాళి! ఇచా ఇ 
రృళఖ; | తాన్యా ఇళ , ఇష్టా గాభ ళ్ళి | ఇఇ ల్యా ఇ ఇ 
గగాళాగి ఇళ్ల ఇలాగా ఇఇ లర కి! ఇాట్ర ఇళ బగా 
ఇల్చాల! 0 ఇగ ఇ భోషఖ! గ క్షి | 

ఇఇషిఇ--గాంలా ఇం | భాగ ఇషరిగి | ఇం ఇళాలా: | ఇబ; 
అరి ఇబ | బం ఇభగాగగా ళా! ఇళ్ల బృజి ఇషషగా [న 
ఇ కృశ్రై ఇళళి? ళ్లగా ఇ ఇళ, ఇల ఇగ ఇ₹క్షి, కాలంగా! ఫె 
ఇగగా ఇళిఇ!గ ఖై క్షి | 

ఇళాళలాగాషాచ్యాగాలళ ఇఇ్ళాల్రం గాల? బళ 
ఇ ఫి ఇల ఫి ఇఇ ఆరా ఇళ? అగా గా గ ఫి ఇగ 
ఫా ఇగ (౯ బిల చళ్ళ కళగా ఫి కాగిం ఇలా) ఇగ ఇళ భ్ 
ఇ భగభగ కి | ఇధి, లళ్రస్పు శ ఇళ ఇ ఇళ్ళ కరగక, 
ఇగాళా ఇరళ్లా భం ఇంళళ ఇషం కళా ఇషం ఇగ్య్గాాణ. జి 
ఇ ఫి ఇభ ల ఫె భా [|| క్షి | 

ఇరాక్: కగగంం-క!ల! ₹ ఖగ క్షి | ఇ₹₹ ఇల్లి గ ₹ 
ఇళ ఇలాగా ఇళ! భగ! కి | గారని | 

లా ఆఅళి--చకి కరగగ ఇల్లై గ ఇళ శా ళ్లాంఖ! ఇళ్లకి! భా 
షె ళ్ళ ఇజ్ ఇభా ఇభ గ క్షి, ఇళ్ల ఇరగ ఇగాన్ళ! ఇఇ? 1₹ఖిగాగా[గ 
ఇభ ఇళ జాడాగ? ఇల్ కి | ఇఇ? ఇ భఖ ₹ఇ ఇ! గా? క్షి | 



ళ్శ 

ఇఇ ఇక ఖ్యగ ఇగ క్షి, గారా ఇ గా ఇళ్ల సం ఇళ ఇ ఇ౯ 
6314 ఇ ఇ కరి ఇగాక్షి! ఇసి ఇజా భరి ఇఇ 9 
గాం కి టాం ఇగ ఇగ ఇ ఇం ఇళ భిక్ష! కాకా (గ 
ఇఆగళ భి ఖగ పి ఇగ ఈ ఇళ 7౯ క్రీ గళ భా భి భగ ఇ ఇ౯ 

ఈ ఇళ! ఇగ క్షి! ఇళ్ల ళం [ఇ ఇస్ ఇర? కి ఇళ ఇన్ బ్రష్ ఇగ 
అ ఇగ బస ఇగ ఇ కా ఇగ ఇఇ క్షి | 

కాగా ఫె ఇ ఇళరా లాలా ఇ గాగ, ఇలా ఇగ ఇగ, ఇళళి, 
ఇం ఇళర, ఇశాంరగా ఇజ్ ఇ? షళగా ఇళశ్లిం భగరా ఇ ఇగ చేల 
ఇఇ్య్షగ₹ భక ఇలా ఇఇ ఇ ఇషం ఖై కి! ఇళ ఇఇ ఇ 
ఇళాణ భాగలి, ఇభ, ₹₹1₹1% క్షి | ఇల్లి రాళ్ళ ఇళ సిగల్ ఇ ఆ 
క్షి |, కళళ ₹1షళ9), ఇరగ, ఇష క్షి | 

ఇగ్యగ ఇగ 117: ఇఇ ఫి భళా అఇలధగ్థగాంల్లి ని! ఇ భాగా 
ఇల ఫె ఇగ 050 ౧౪ ఇళ క్లే ఇఇ గాం ఖం? క్షీ షేళగాగ 
షా ఇర్చంాి?ఇ అల ఇషా గ ఇభ ఆ ఇళ్ల ఇగగ ఇర్టిగ ఇరగ క్షి | 
ఇరగ గి శేళిగళ ఇ ఇరా రభ కక భై ్షి! ఇస షి ళ్లాగాలా 
ఇళ్ల? క్షి గ ఈల శషఖా ఇస గలా ఇలాగ కి | బగ ఇగ గ ఇస గల 

ఇళళి ఇ భం ఇగగాణ ₹0 ఇగ ఇ ఇభ ల కా ఇళ ఖగ! కి | 
చేళగా ఇ షి ఇగ ఇగ ఇం ఇ ₹రఇఇ లగ ఇఇ శి; ఇ్యా భా 
ఇళ ఖ్ బగ ₹| ఇళ ఫె ఇరగ గల ఫా ఇళ్యగ బాగగ బ్ర భషఖి 
౭ ఇగ క్షి, ఇగ ఇళ ఇర క్ల భగ ఇ ఇధళా ఇ? ఇల్లి | 
ఇ ఇాన్ శై ర ఇ లగ ఇ ఇలాగా ఇళ్ల కి గకార ఇళ్ల గ్య ఇరాఫె 
ఇగ రాఖి గొల్లి క్షే! బ్రాస్ ఇగ్దాషలు ఇ ఇాన్లి ఇగ ఫె ఇళ ఇలాగ ఇజ్యాగా, 
ఇంగా! అఇ ఇగయాాళళ కళళ క్ఞ్ళక్షి! ఇఇ భఖ భగ క్షి ఇళ్ల 
ఇగ్గళళ రఖ క్షీ | 

అజిత లానానిలా ట్రై అణ అనాభనాని ముని 



టర్ తల 
గణా? ఇ లాగ ఇం 

ఇ కసా స ఇగ ఫి గాగ ఇ గగ ళన ఫె ఇఇ భళి | 

ఇ ఇాళ--గా భంగ: ఇలా ఇళళి అర్లాగళం కళారిగా 
ఇళళి | ₹|౫౪౫ కళ ౪174, కళళ! ఇళ! ₹15 ఇళ్ళ ఇ 
భి! కి! ఇర 7 గా? ఇ! భి ఇగ ఇల, భగ ఇళ ఇగ ఫెళ 
ఇళ ఖైగెళ్లి | 

బళ ఖళా[గళాంాం. ఇరాళ్యాం గారా! బళ: అ్షాగాళు- 
గాలా? ; ఇళ్ళ ఇంగ ఇగ: ఇళ్ళ ₹కకగ: కగళ్ళింగళిళ: || 
ఇఇ భి ఇ గగ ఇరా ఇఇ, గల్ ఇళ ఇభ ఇరగ ఇ! భి ఇళ్ళ 
గణా లా శి | ఇచి ళా (గారా భళసాలా), ఇబ ఇక | ₹17 
కళగా ఇ, ఇళ్లు త్యజ కేళి, చేళ ఖై? శే | 

ఇంగ/5ఇఇ[ [గా గాళాళా: భక్య్ళాలళ: గారల: 
ఖ్ఞారళగగా: ఇళిగా లాభా? ఇగ గళం | ఇళ: అలగాజ[- 
ఇంగా ఇభి్యణళ) | లజ అరి ఇరగ: ఇలగళిలి 
ఇం 1 ఇఇగ్ ఇఇళ్ తిం ళషాంభంపి ఇగ ప్ భఖ ఇగ ఇఇ 
ఇ₹4[₹ శ్లేష హం ౫ (ఉష భి భం బక్షీ! ఇ కిలా, 
ఇళాళత ర గరగ అగ ఇన ఇల ఇళ ఖైళ! కీ | 

శళఇాఇంభగంగారాాా: ఇళరా? ఇతాగ: ఇగ ఇల! 1 
భఇగాణగగళనళ: శం గ్యోశ్రళంళళలాగ | ఫి త 
ఇషగ ఇరగ ఖ్లైస్ కి | ఇొరిం కైట్ శే ఇన్ ఆ ఇ బై శే! ఇళ 
ఇర్గళాగ ఖ్ భైర్గ కీ; ఇగ ఇరగ ఇబ ఇ ఇఇ? క్లే | 

ఇరగ లా-ళకసళ్యా ఇం గాం: | ఆాాభధాణళా: 
ఇభషాళిగానాి సళ: || ఇబ్రిశఖ్రా? ఇ ఇక ఇనా ఇగ ఇస కేళి శి 

ఇబ్రషా॥- భార్యా: ఇ!ర₹: ఖల ఇళళి) ఇగ? ఇభ 
రగిలి ఇరగ భాభా కాళ ఇ || ఇ భం గ బగా ఇళ్ళ 



ల్ 

భల | ఇల్ శారి? ఇట? లిక శీ! అం తళా కి తం కాళ 
భగాళి; జ ఇఇ ఇళ శే! 

ఇ గారభంగా గాం: ఇం? ఇళ: ఇన్న్: | 
అగా గాలిని క్యా కాళ ఇళ గణానికి; 11 ఇళ ఇగ గ క్ల 
ఇంఇ స ఇలళార భో? ఇరగ? ఇషా? ఇభ క్లే | ; మ! 

గాం ళాగ భాగగాఇర్ ఉగ? భాగా ఇం ఫ్య ప్రా ఇగ 
ఇ|కఖా ఇళ్ల శే | 

ఇషళాక గ: ఇళ: ఇగాంటషభైంళుంగాళా లా? ఇగసళాం. | 
రళ్ళగాళ: బ్యభాజింసి[: క: షరిఇ: బ్యా: | ఇఇ భాగా చ పా ఇశి 
ఖై ఇళ జభ ఆభళూ క్షి | 

ఇరగ: కాకర: ఇరగ: అగ్ష అ్యా౯ాలి ఇగ 

గచళు ఇళ ఇకో భగ్యఇగింఖీళ్ష్యా ఇగీలాషాళ్ళ: ఇంగా: 11 కళళ 
ఇళ్టాగా గళగ రా ఖగ? ఇరగ? (ా ( /. 

(గ (౯ల--ఇాఇా ఇగ ఇ ఇరా ₹ఇాంాగ: ఇళ 
ఇళ ఇభ భక! ఇ? ఇం భఖ ఇళ ఇ ఖత ఇగ? 

ఖం ఇలు ఇం గగ భి భం ఇ ఇచ్చా పగ ఇస ఖం ఇరిస్ 
ఇళ? ఇభ ఇగ ఇ అంళసి శే బగ బార భళి భల తిం ఇఇ ఇళ, 
శక! ఇళ! ఇళ ఇఇ! ఇ కి? ఇ₹గళ[గ? ఇ ఇగ క్లే | ఇజ్రి సెం 
ఇెళస గి కళళ6! ఇల్ వర |! ఇం ళ్ళ! జల్ భగం తెర ఇ ₹ 
ఇగ క్షి | ఇళ ఇిశి, భల భం గ ఖైషశ్టీ! ఫం ఇంగ ఇగ 
ఇచి ఇళ! కాగి కింక ళు చం లైన క్షి! ఇళ ఇంటి ఇళ ఇళ 
ఇళగ! ఇగి5 భల కి! ఇసి భఖ ఇళళి ఇ ఇ ఇళ ఇళ క్లే! ₹0 
ల ఇ ఖం ఖై ఈ ఇఇషజగ? అల సెళ్టిగ? కఠ ఇఇ ఇళ భగ కే | ఇఇ 
ఇం? ఖగ! క్లే! ఇఇ ఇ ఇళళి ఇ ఇళ భం ఇగ ఇదా ఇ ఇ? 
భళే! ఇరం ఫిగ్ ఇబ ఇగ బ్రషశీ, ఇగా ఫి భం ఖాలి ఖీ 
ఇగ! ఇఇ వైన శే! ఇం తళ భల గ ఇగో భారం లిక | ఇ 
ఇ వై ఇ ఇ౫౯ భరి బైల ₹15 ఇళళి బళ కే, ఇంకా భళి, 



శ 

ఫ్లా ఇరగ అం కారం ఇ౯౯ భా కే; ఆగ ఇగ భి భా ఇతో 
ఇగ లిళా శే |! ఇస్ భష ఇరా ఆసా ఇనా ఇళ్ళ ఆగ? ఇ 
కృళేళ ఇర ఇళ? శే | 

కాశిలో ఇ భ్యగ కాకాను గ లై కళంకం ఇళా, ఇగ ఇళ, 
ఇ ఇభాగ ఇగాళు. భర? ఇర్ధగ ఇభ ఇభ ళ్ళ గారి ₹5 
ఇళంంన భళగా శా గ ఇం ౪ శ ఇల్లాం ఇగిషగ ఇ గాగాజ్ 
లగా భగ, ఇగ భై ఇచాఇ[ిం ఇగ ఇబ ఇ గ ఫి ఇషా 
బశ! ఇ ళ్ళి ని బాం ఆగ భర క్లే | 

క్రాళల! ఇ ఇలా ఇష ఇల్లి ఖంంలాగ శ క్యా ఇలా, భి 
ఇగాలి్ ఇళ ఇగాగళ కళా శయ ల? బక? గటి ఇంగ 

భె శేళ ఇంగా భగ ఇళ్లు ఇభ ఇ ఆన బాగా ఇంగ 
చా ఇకా నగా ఇలా, గాలా ఫి ఇగ ఇ కాంాం కం భళా, 
శ్రంళగ, గగ, ఇళ! చళ్ళ శార్ ఇగ ఇళ్ల క భగ ఫె భా 

ళా భన్ కే | ఇళాణాగ: చ [5 ఇగ) ఇళ కర ₹ గా ఖాన శి | 
తాగ ఇ ఇళ్ల ఇగ ల కీ భా ఇగగనె క్రై కలగ? తిం 1% 
ఖ్ ఇగ! చ ఇరా ఇళ శ్రే ఇగ భి గళ? గా ఇట్టి భరి భాం 
ఇన్లనా ఇళ ఇం ఇగ కే భగరా ఇళ శ్చే లగ, ఇర ఇసానె ఇ₹ాళగ్యా, 
భి ఇగ శే |; ఇ ఇషం వ్ల ఇనా భగ? క్లే | 

ఇళగ[ాలంంచిళి ఇళ భాగా ఇళ తిం గారి ఇష్ట ఇళ శే | 
జాగా: ఉఇణగ ఇం ఇభ? నాల కే కాగ కిరి ఇష్ కధ ఇస 
ఇల్లా ఇ రభ ఇరా ఇల్లి గాం | ఇళ. ఇప కరా 
గా, ఇగ, కం చ స అధ. భా భకక! ఇం 
గా ఇలా భగ ఇ ఇళ, ఇరా అల ఇ 5 భిళక్షి! 
ఇాళ్లాగ్లా ఇగాళి ఇళఇళర? ఇ బళా గా ఖల్ ఫె కీ, ఇ గ గళ 
ఇ ఇంగ! గ ఇగ, భ్ ఇఇ ఇ ఇళాగాణా ఇనాగ. ఇళ్ల కళగా 
ఖైళిశ్లీ, వజ్ర భం కళ? తాల భష గి ఉరసి ఇళ 

ఇభ ఇ భి భాగా ఇ ఇంగ! చి ఇల? ఇగశ్టే, క్యా భా 
భా? ఇఇ ఇం ₹ళరి ఇగ ఇం శెషక్ష, ఇబ్రిణళోభి, కాం భి భళా! 



లీ 

ఫస సగ అ శి! సబ అలి ఇ ఫా భీ ₹ళ4 
ఇ ఇ్ధగ శాళి లాగ శే! ఇగ చ ఇనా లిం ల్ల ఇ ఇళ ఇరగ? ఇల్లి 
ఇ₹గాగ షం షా ఇగ? శీ | 

భర ఇస్ధాగఇ--ఇఇ ఇళ్ల బాళల ఇ గాగ కళ ఇం ఇఇ భి 
ఇ ఖిళ్చగాఖ ఇళ ఇ గాం లర! కీ | ఇ లగి ఇ ఇగగన్ తగ 
ఇళ ఇఇ భ్ ఇం భళి శే భిళళళఫి సి ఇఇ క ఇగ క్లే | 
ఇళ ఇళ భై ₹ ఇగ బై కి, భల ఫి అ ఇళ 
భళే! గాగ ఇల్లి భల |! గరం ఇం భాబి ఇగ గ 
కాగా ఇసెఖ ఫి ఇల ఇగాగెళను, అరం ఇగ ఫె భైషశ్ష ! ఇగ, 
ఇ₹భాగాభా ఇల, ఇలాగా కాగా కాగి భాసిన్ కల లగే ! కాగా, 

జాాళల ఇర 5 ఇ ఇగ అగా ఇళ్లే; గి ఇ 
ఇల గ ఇబ ఇం ఇన వారళను ఇగాగాగా, ఇ[భల ఇ ఇం? ఇ ల్లగ 
క్ఞగ ₹ జా ఇఇ ఇలెళనొ భైషెళ్లి! గ ఇరగ ఇ ఇలాగ, 
తెళ్తగా ఇళాణ ధగా, ఇణళాగా ఇ ఇం ళా ఇళ్ళ ఇ ఇ శషెళ్లి | 
ఇగ గగ గ భళఖం ఇ ఇ భం [గాగ షి ఇళ 
ఇభ్గా? ఖం? ఇగగ్షని క్లే | భాగా ఇలాల ఫె అభా, ఖగ ఇ 
ఇన: ఇరాతె, ఇంగా ఇ ఇళ్యాళన బ్రష్ క్లే, ఇరగ భగాగా ఇసి లృాజా 
ఇ గాకా ఇచిన, ఇగ భి ఇల్లి ఇగార ఇైశ్చే! ఇ గఇ 
ఇచా ఇస ఇ భాభి! శే! లాగ ఇం ళాభం ఇ ఇగ ఇరా ఇ 

ఇం? ఇల్లి భగ! |! ఇక గజ ఇగ ఖగ కి | ఇ శరా, కఠ కక, ఇళ, 

ఇగ భి ఇగ! ఇసెఇను ఖ్రైరె క్ల గనాం్ర చ ఇళ గ్ ఇ ఇగ 
ఇఇ శే | ఇంగా భగ, భాణ్యాా గాగం వగరుగా ఇ 
గ ళ్ళ ఇళ తంగ ఇనా ఇర్టగ కళల గ ల్లా! ఇదషాంా బు బరా 
ఇభ ఇస ఇ ఇ శానా ఇ గం ఇ ఇరా ఇరాష ళా ఇ 
బార ఆనాలా సిటి, ఇలా ఇళళి ఇళ సస! ఇఇ! ఇళ 
ఇరా ఇ ఇషా భగ కే ఇంచి ఇగ తిం భయ్యా భళి | 
ఇల్లై భఖ: భి ఇర ౮౯ లర కి జ్చి ఇక! తషళ!6 ఇగ? 
ఇట్టి ఇగ ।; గాప్ ఇళ ఇ ఇ శా, ఇగ్లా ఇ ఇలాగ ఫారన్ ఇ 



ళ్ళ 

5 ఉచ్చ లాగ ఇ ఇం ఇజం ఇరా వాట్లు భిళగ ఇల్లీ 

కళకళ భళి కి | 
ఇ క్రాశళ ఇ ఇ, ఇబ్యాగ ఇళ ఇగ శై భంాల్ క్ల, కల, ఇ 

ఇస కళా ఇగ ఇరాళా?, కల ఇగ ఇగ ఇర ఇ కోకు ఆళి గ 
ఇంళ్ళాత కాళ, చారల, గళ ఇగ చ ఇగ ఇళ ఇల! గ 

ఇగ వగల, కళళ కాశి కాసా, రిక ఇళసళల ౯! 
ఇలా బగ కే |! ఇళ ఇళ ఇగ ఇళ క్ల సార్చి ఇళ ఇఫ్ చెఖి ఇళ్ల! 
ఇఖర | ఇరగ ఇ అభా, ఇళ్ల ఇ ఇఇ ఇ ఇళ ళా. ఇఇర భ్ 
గాని ఇ జార ఇగళాా ఇం ఇళళి ఇళ్ల ఇళ || ఇ 
ఖం భగ కే, అ ఇళళగా ఇఇగాగు ఆగిన! గ ₹ఇ[5ా, ౯|| 

ఇ ఇంగ ఇళ్తాగి ఇ ఇంజ గ ఇం గధగాగగ. జరగగా, 

ఇం ఇఇ స గగ ౪%), ఇయ బృళి ఖల ఇగ భి భం ల్లి ఇరా, 
ఇళార ఇ ఇగ బర ఇ భాగ ఇళ ఇగ ఇంగా, బార 
ఫ్ ళ్షాగా ఇ? అగ్రం ఇగ ఇ గరా ఇగ ఫి గాగ ఇగ, ఇగ గలా 
ళ్ ఇంగా ఖల శ్రర ల గళ ఇలా! , ఇ ఇ భై ఇషాల ఇాగగా?, ఇళ్ళ 
ఇళ్లోగ, ఇళళి ఇంగా ₹01ఇగ భి కరా ఫి అ కా ఇ 1/47, 
ఇస, ఇ₹జా? చ బంగ ఇచి ఇగ శి | 

ఇకంగా ఫి గా షా, గఇబ్చి ఇ ఇభ బాన, భళా ఇళ? 
గబా చి లగా ఇళ కి! శైళం గిం కళా ఇళ్యాా క్లే? ఇళ ఖా? 
అగ ఇాఖగ ఇర్టగా ₹|గ౯7 శ్రీ | ఇళ్ల ఇగ ₹[1 ఇళ్ల క్షీ | 

కఇ ళా ఇళ్ళ? 

ఆగ ళా! 
ఇగ ఫి ఇ స గా గ కిరరా? సళ ఫి కాం ఇ భజ 

ఇల్ కర్తళ గాం ళ్రాంక్రషగాంాగళకళారనాగాన్నా. 1 భళా 
ఛి ాాాాాణరిళాగ్య ఈం 1 అ భళా ఇలా, ఇ ఇ, 



భళీ 

ఏ ఖీ ఇల్ ప ఇల గళ గాణ ఇ వారా ఇంగా జ, తళా ఇ 
జా ఇ ఇ కా క్ల! 

బాగళాంా భళి ఇ ఇ ఇగ శీ! గగ గి ఇల ఇ ఇభ ఇ? 
కళల శ్రే ఇర ఇళడీఇతిఖ 1” 

కళగా ఇ ఇాగాగ ళా భి రగాషభాళగ? కోను! ఇయ 
ఇఖాంగగాగాాగిి ఇళ ఇచిన ఈ ఇజ్టి ₹గళరగే: | ఇళ్ళ 
ఇర్యాఫ ఇరా 5 భం గ ఇ గాం క శ ఇలా ₹్లా | 
ఇం గా ఇగ, ఇళ ఇరా చి భా భగ ఫి ఇ[షఖఇ ఫి జే 

ఇగగాలాభళ్ళగ భిళసగాలా క్ర ఇంగ షగార్న ఇభ ఇ ఇల 
ఇషళ గారి |; కా కేళళాణాళ ర ఇళ రాళ్ళకు 
ఇ ్ష్యాశగ కార్యా శా భాధాళళ్యలరా ళ్ళ కాసాని: 
గా: 1 ౫ ఫలాల ఫి అ ఇ 116 క్లి--ఇగ్యాళ్ళా ఇఇ ఫె 
ఇళ, కళ, ఇచ్చా ఇఇ ఇగ ఇరా ఉగ బళ్ళ ఇళ భళి భాం 

ఇళార్సా (౮ ఇభ ఫి ఇగ్భాళ, ౭ ఫి భశ, లజ, భళా, గాలా, ఫెళ, 
కాళ్ళా కళరాా, బళా | 

న న న 
ఇళళి గా కాగా గో ్రైగి గాగ బ్రా గ సాలా భగ ళాంఖ: ఇగ: | 
ఇ₹గా వళి గాం, బర ఇ ఇం ఫా ఇగ ఇ ఉకాళ్దాగా, కణ, 
ఇచ్చా భంగ ఇర ఇళ, ₹15రగా లాం చళ్ళ ఇ ఇన్ ఇ 
(౯0, ఇళళి ఇగ ₹గఇ), ఇగ్యాల ఇళ శఇగా ఫి ఇ ఇగ ౧|| ఇ 
ఇ ఇగ్గాల్లే | 

ఇంకా గళలళి. ఇరగ ళారళ గాలం. ఇరభాలగాన 
గాం ఇగ ఇం | భిచగక్రైగళ భజ రాళ్రంాలళ్లాభలగ భా) ఇభాభిగాణ్తుల- 
జ్ఞాద్దాళ్య/న 11 కరానాంగషభంంాగళటన ఇరగచాషగాన్న. ఇ 

వగ రగాగాళాగారంలగ ఇ ఇబ | ఇళళి గాగగళళళ్షనా | 
ఇరా నాగి ఇలా గాళి ఇంగ: భల! గాభాాగ: 1 ₹ళ 
ఖ్ ఇగ్గాంరి భిభాం భళి ఇం రృాళాం గళ ఇగళా ఇ ఇళ 



ఇభ 

ఇబ, ఇర, ఇగ, ఇ ఇం, భల జాకి ఇలగళ, క్లో, ఇళ్ళ 
ఇగ ఇం భగ ఇ ఇనాం క్షి, ₹ ఇలా (ఇగ, ఉర ఫి గా 
ఇరగ ఇజం ఇనా ఇరా గాగ ఇ ఇళ జగం భి కాగా బిల 
ఇ గాభ ఇన్తాగ 0 గగ, ఇగ లలా, ఇ ఇ ఖాలి శభ ఇ 
ఇళళి 55 భం గాల ఇ ఇళషాచి ఇభగాఫి గాభ క్షే । 

ఇళాంళాంబగ్ధా భషాాగల గాం ఇ భార్యా! ఇన ఇళ 

ఇన్ ఇ ఇ బై | 
ఇళళి? ఇ--- ఇఇ గగగళాళాం గాగ గానా? 0గ గధ. 

గారా ఇరగ అగిభిళలాభిళరం! కాళ కి ఇం 
ఇరా సళారళృా నగా: ఇగగాళ ళా: 1 ఇఇగా 
కారా ళా రాం? ఇరగ రాగాల లగఖిం 
ఇగ: | కళళ ఇగట్రళా భి ఇగాగాాాణల ఇళ ఇరాాజ్రాగఇం 
ఇళళి బంగళా ఇ (| బిచ్ ఇరా ఇ బళా నిభ భజాళార: 
కష (ఇల్ల ా గళాగాట్రళళంాళ్షు భగ! | భభ భాాణిణగా 
వృత ₹ళిఇగ గాభ బళా! ఇగాగాగ్యాళాాాగగచను లాగా: | 
చాచా. ఇగ. ఇల భళాళ్యాం కానా భా? 
ఇిలోకేలి[ ఇ | ఇధాభ్రాంగ్ని ఇ ాళ్లాళాఇగంనను ₹గళళగా 
ఇఇజళం[గరాంగం ఇర ఇర | ల శాలి రాం ఇలాగా 
భగ? బళా ఇగో ఇగగఇగ ఇగ: | భళి గారా 
| గా ఇ గాం భాం ఇగాల్లైగి తళ ఇళ ఖ్లైళి 
ఖళ్ళా ఇసి కగారా ఇరు లా రక, కళ, గారా, అగిళ్తిళా, ఇళ, ఇళ్ళ, 

ఇ[055, గార ఇకను (ఇసు ఆశి ఇ), ఇగాం కళగా 
ఇకాం ఇస్యాళ ఇంఇళి ఇరారా కళ్ళ ఇళ్ళ ఇగగా భళా భా 
ఖ్ ఇళ్ళు కర ఇలాగా అభళు ఇగ్భా క్యా అగ్యా ఇాలానాలా భళి 
గ బ్య ఇగ ఇఇ ఇరా ఇం ఇ ఇడిష భాగ్యా గోలగా? 
ఇం ఇర ఇళ గష0 భాగా భగ కలశ చారి ఇరా. జం ఇగ 
ఇరా, ఇరా ఇన ఇ, ల్లి) ఇ, ఇ లా చణ గరం ఇళ 

కళ పు ఇరా ఇ కాళి గా భాగా ఇ గారా ఇ ఖా 



కీ 

బబ, ఆగిఇగ ఫె ఇరగ బస ఇళ, ఇళ కల, కర ఇల్లై ట్ ఇగ, 
ఛి గ గాం, ఆళ్ళ ఇళ ఇలు భళా షై ఇరా క్రాన్ 
ఇ కరగ? గళ ఇభ రగ ఇ ౧౫, ఇగణగాం ఇగ, 
శం గా రగ, ఇ, కరా ఇ క్యా ఇళ షి ఇ, ₹॥, 
ఇలగళు భి బ్యా ఛి ఇగ, కర భా 1 ఇ ౧|| ఖి 
ఇరగ5 | 

గ గాల భగాఇగా ఇ ఇరగ భాగా షభ, 
కడ ఇళ్ళ ₹1₹1[ఇ, గళం, గర్యాఖ, కాయాగ ఇ బం భగెళ్లీ | 
ఇగ భి ఇ ఇంఇగా?ం ₹ఇ ఫె ఇఇ భరళన చస, ఇగ ఫి 
ఇషా గగ ఇ ఇరా ఖ్ఞళ్షిం కళ్ల ఇషు ఇం లాగాగానా, 
ఛి ఇగాసాళను అభా అగి ₹0 ఇసన, ఇం, ఇని, 
గళ, ఇచిన ఫి ఇగభ్గారి ఇళ ఇళాసిళన, ఇళ, భెఇళళ ఇాగళాసా, 
ఇస ఖాళి ఇళ చి [గా ఫె భాంణు ఇ ఇగ పి | గగ ఇ ఇళ 

ఇగ ఇట్లా ఇగాఫె గ్య ఇచి ఇగ ఇ ఇళ భకర ₹౯05 శి 
ఖం ఆళి ళిగగ! గ్ జ్య ఇం ఇళ, ఆగరా, ఇచా ఇగాలా, ఇళోగఇణ్య, 
ఇరా గాణ ఖా ఇస, భళా ఇాళం ₹గషాక, ఇ రరర, 
క్షశ్రగ! ఇలా! ఇ | ఇఇై[గళ్టగ భి ఇ లై ఇళ క్యా ఖ్ 
ఇళ్యాళ రర, గ్ క్ల గ ఇగ ఇగ ఇ? ₹₹% లిక! క్రి | 

గగన ఇసషఇా-కగా ఫి ఇలు ఫి ఇన ఇ బై లా గి 
ఇ ర్యాగ్ ఇళ్ల? క్వింషభ, ఇ|౪ ఇ ఇల్లా గరా ఇంగా, గాగ ఇ 
ఇగ ఇళ్లూ బగా బలగా ఇల్లా, గారా, ఇళళాల 
గా ఇళ భారా ఇ రాం ఇళ ఇంగా గగ? ఇనా? భారి, 
ఇజం ఖల ఆధల ఫి ఇళ్ళు భన ఇగాగా అక్షి ఇ ఖర, ళల? 
ఇనా ఇ ళా, కసా ఇళ ఫి ఇాభరి భిల ఇంగ. ఇరల 
ఇళ ఇషా క్లిగ ఇఇాళ ఇగ గగన్ ఇల్లా. కళగా ఇభిళా, 
ఇగ్బి కార, భత ఆ ళచి ఇళ్ళకు ఇరు ఇగ, 
కాం ఇగ? ఇఇ ఫె ఇలా ఇం ఆగంగధిళ గగ 
ఇస శ్రారగార్గాన్ ఇగ ఇలాగాన, ఖేళ్ళి ఇళ, ఇషాక్ భి ఇళగష గ 



ర్య 

శై ఇంగ ఇ భం శి బభళణ ఇళ ఇగ అడి ఇళఇబ్షా ఇప, 
ఇెళం ఇళళ్త[ంళం గారి గా ఇష. ఇళాంల ఇ ఇళ, 
ఇనషక్యొన్సా ఇచారళి ఇల (ఇగ), (ఇషా భత ఫె ఇళ 
ఇళ ఇళళు భశ ఇగ, ఇగ అగ ఇగిబ్ళి గ కేల అం ఇల ఫె 
చళ్ళ ఇంద్రాణి భల ఫి శెఇి బైళళళి ఇళ ఇ జగగ॥ ఖై, 
ళళఇగ్గా | 

ఇభాళ్యా ఇఇ! 

టక ౯౬ 
ఇళగాంళాన ఇ 11 ఫ ఇరా 

ఇగ అ్యాళ[ ల గాగ ఇభాాఇభాగాకా[గం ఇషా భళే; 
ఇత్ర గళా నిరా | లాల సాగరం! ₹గ్యాం: క్రమ 
ఇట) సాగా లగా ఇగ: | ఇగ లగా గో లై జై బగా గాళ్లగా, 
ఇల్ భాషళి ఇరగ ఇ|౯గా ఇఇగగా ఇ గ్గ ఇ (5 ఇళ్ళ ఇళళి లగ! 
కై ఇ₹జ్రి ఇగ అభి కాళ 71 బం భి ఇలాగ (ఇప్పు భగ ఇం కం 
₹| రాళ) బైఖ ఇ ఇ|౯ ఇఇ కేళి ఇగనా ఇగ ఇ భా ఇ! 

ఇషాక్, గళ, తాళం లిగ! క్లి[ ఇగ భగ ఇ ఇగ ఫి ఇం భక 
ఇాగాగా ఇరగ?! ఇగ | ఇళ్ల ఇరగ ఇాఖిం ఇళ, ఇల్ ఇళ? 
ఇళళి స [4 క్షి | 

కేళిఇఇం-ర్రగగన. ఇచ ఇళఇల[. ఇష ఇళ ాకగిల్లగం. | 
ఇఖ్టిర్రంళాం శ్యాంగరగ ఇగ; ఇళ్ళభభగగి గ్య: | ఇ₹ఫెగాగ్ గ 
ఇఇ 5 ఫ్రే ళ్ళ ఇళ సళ లికి! ఇబ ల్సి భావా (ఇభ 
₹గగళా ఇ భళా) బగ క్షి |! ఇగ అక్షి ₹ ఇ ఇల్లి ఇ ₹౫1 
శేళా బ్రాఇగా ఇళ భస్య్ బైల! కి | 

ఇళ. ఇళగర్గాగ నా కారి అగ్ని ఇళళి గాగాగగా | భళా 
[భాగాాగళ నళ ఇక ఇళ: ఇనిష్ || ఇగ ఇషళళ? ఇల ఇకా 
కాళ్ళళ ళం ! బత ఇర గగ ఇలా ఇభ 1. శబళ: 



గళ్ళ 

గాంభిల ఇగ కం! కాసత శాలి ఇచి || 
ఇల! ళా ఈఇంగాంి! ఇళ్ళ! |! కరి ఇల! ఇరా ఇల ఇగ౯ 
గ్ా | కలగ ఇ ఇష ఇ గాలా: ఇళఇనళ ఇ |; ఇస ఇ ఇరిల 
ఇ జాల! ఇ క్రి ఇం ఇగ ఇగ క్రి సస ఇగ ఖిళి ఇభ 

ఇగ ఇ? ఇభ ఇక్, ఇరగ ఇరా భళా కి! ఇర ₹5 ఇగ 
కి, ఇళళి ఇజ్, ఇళ్ళ భి గజా! భై శి, ఇఫ్ గాంగ రాస్టి 
ఖ్ ఇషా ఫె ఇగ గ ఫి భరి కి | ఇర తగా ఇన ఇ ౯ ఇ 
శి, ఇఇ్లళాగ్యా లగ! శి! రాగ ఇచ్చి ఇ భిఇాిళగా గ ఇబ భగ ₹ఇ1 
తేలి ఇర! భం భళ్యా భగ క్షి, ఇగ జ ఇళ్ల ఇళ్ళగా ల (| 
జిల ఇ) ఇ ఇ కి ఇగ ఇ కం భభ బా భగ క్షి | 

ఇళ ఇగరగగాగకచభగంతాాన. ఇచ్చా. ఇళళి: | 
ఇగ భగఖఇ: ఇకా గా్యారభత్తాంగ గాగళ: 11 ఇల ఇర్చగ ఇగ 
ఇలగి? శే ఇశభంరి భిం ఇషా బై! క్లి | ఇస ఫె ఇగ బైక్ శ్లి ఖగ కా 
ఇ ఇరిళ ఇగ లగ! కి | ఇబ కాగ ఇ ౧౪ ఇం? క్షి | 

ఇశళాంరాం-న్యాగానా ఇసిర్యాిి. ఆచాాా భగ 
ఇంగా | బర ఉధ్యాంగగాణ ఇాభణలు ఇఇ ఇంగా 1 ఇంగ: 
తంల ఇరోం బళ 1 లాలా ఇగ అ్యాబ్రై ఇళళి? ఇ ఈ ₹[1 
గ ఖ్లిళ ఇచా ఇం భి కాగ! గాగ కి, ఇనా గగ ఇ ఇగ 
ఇఖిభభళ్యి భకక! ఇజ్చి ల శ ఇళ గ ఇభ ఇగ ఇ? శి కర? 
షెళ్ళ ఇళ్ల ఇగ ఇగ క్షి | 

ఇగకాలాారళ తం గలా ఫె ఇట్టా 970 ఇలాగె కి ఇకా ఫి 
చా ఇళ్ళని గరు ఇళ ఇంగ! తిం ఇశళ్తాళ ఇగ ఖగ ఇ 
ఇళాక్లీ | 

ఇ గాకర ---ఇాక్టక్స ఇగ త | గొజగాగు: | ఇళ్ల ఇగ ఇక్టక క ఫల 
జిళ ఇళళి ఇస??? ఖగ క్షి | 

ఇగాఇలాచాళ ఇగ ఇ గ్రిఇల గళగ ఇల ఇచ్చాం ఇగారాగ్నా 
కళ్చుళ్ళ: 1 గళ? ఇ 51/94 ఇగ: ఇళళి: ఇగ కసా ఇళ్థాంచీ: 1 



గ 

ఇల భళ్ ఇల ఇన గళ భజ? కక ళాల ? రగా | ఇ 
ఇగారి జాల్టల: కాసా: గారా ర: ఆగినా? ఇప ఇ (1 భగ 
ఇఇ గగ ఇజ్ర లాగా గ బ్ర భగ ఇళ బషెక్లి! భరాఫి చ ఖగ క్షి | 
ఇభిళ, ఇళాం ₹ లస్యాఫి ఇళ ఇ ఇం కెగ్గక్లి! ఇ₹గర భగ క్లి | 
ఇష ఇళ, ఇభ భంళా గార ఇటీ భగ | ఇళ్చి ఇాగారి, స భాగ్లీ 
ఫె ఇలాగా భగ? క్షీ | 

ఇారగాగభా- ఇగ ర్టూగు కళా? ఉలి ఇచిన? అ్నభాల్టంళగళ; 
అర్య! గ భంళళ ఇ్య్ట్యా ||| ఇఇ: ఇధి ఇారగ[ు 17 ॥ 
ఇళ ఇరభై ఇరగ రాళ ఇఇ ఇగెభంగ. లాల భం ఇ? ఖై! 
క్రి; ఇఇ ఇనా గాగ్యాణ భగ శి (ఇర ఇల ₹0 ఇళ ఇళ్ళ 
జాగ ఇళ ఇ ఇళ్ల ఇజ్త్ర ఇం లైగ క్రి | ఇళ గ్గ భి గంగ గ 
₹6 బగ కి! ఇగాం ఫి ఇరా ఇళ ల గా ఖర కి | 

అశ్రిగల ఫి ఇకార | ఇ|న్యాఖిగ! ఇళళి అఇార ఇలాగ: | 
కారఖళ్ళళ ఇసలాం ₹గగాక్లాన: కొళ్ళిచాగ్ || ఇళ్లి గళ, క్రెషేలొ, శం జ్రళా, 
గటా భం సిటి ఇ ఇ ఇ భళా శి | 

ఇంగ గాం భఇగానల లగి భా భాషల 
ఇనాక్ | శతా ఇగ! గగ్యాక భగ లగ కళళనో ఇ₹[00 || లా 
ఇళ ఇంగ కో ర్రళి క్యా గా శ్రళ్ళళా భిళాగ భై గ ₹ఇ/ 
ఇఇ ఇ గార కి, ఇ షస ఇ ఇబ ౫ చళ్ళ భగ, గాకా ఖల 
శళ ఖగ క్షి | 

ఇగిగాగారానా ఇగో ఇళ గార్ బలు భాగ ఇల | కళా: 
ఇషా ఇం ఇ బారి | ఇ బర చి ఇ? శి! కళ, 
ఇన్లగా క్రరళారి, ఇట్ట తం ఇళళి భళ క్షి | 

గాం ణా గ ఖా ఫ్ ఇల ఇగ ఫి ఇగ ఇగంాణి ల్లి | 

భణ అంగాంగ కరర[ంా ఇట్ళు ఇలాగా, ఇరాని, గళ ఇఇ 

ఇళ ఖగ కి | ఇిభ్రాల భి ఇగ ఇ క్షి! 7౮ ఫె ఇళ ఇ? 
భగ... 



ళల 

జా ఖం క, ఇగో ఇం [| ఆళళ ఇ ళల ఫి ఇఇ ఇ 
ఇబ్ళన్ భగ క్షీ | 

చ్యాష్టా-ంళైాలి గిల్తా గాక: ఇర్చాలగి ఇలిణు ఇళ పరాగ: 
కాల్ల కారాల ఇగగ్యాళళ్యా | ఇ కాగా: ఇచాాళ్యా క: | 
ఆల్ గరగ |! ఇత్రభగృధాగాాతన. ఇజ్ఞిళాల్యా ఇ రషాగిళా; | 
ఇలాాణ్యాతి ఇరళాళ్లా | కాలి కట్టల: 11 ఇళ్ల ఇగ ఇ్యా ఇ ఇగ 
ఇళ ఇళ్ళ, ఇం, ఇగ ఇంగా ఇ భక్షి! ఇభ ఇ 
కలి భళి కి! ఇగ ళా గలి ఇ భా ఇ ఇళ ఇ ఇనా భైభల 
ఇన ఇ ఇంగ ఇగ క్షి! ఆ్యాక్షష ల్ల ఇ కిషి ఇ గాళ్! 
కి, 2 షబిన, ఇష్ ఇ ఇబ ఇ ఇగ గ ఖై ఇ రాణా? బైళ! 
శ్రి; ఇల ఇ ఇళ ల్లి ఇ ఇఇర ఇ: ఇాంగగ ఇ 55 క్షీ! ఇగ 
కళ ఇబ భి ₹[57 ఇగ ఇబ ఇఇ జం భైగ క్షి | 

ఇ₹ఇఇ ఇబ ఇ ఇళ ఇజాగ గ లి ఇ ఇగ ఇరళ! 
క్రి, రాజ్ ఇల్ళి గ ఇభ జిల బటిషగ కళ ఇల భిళ్ ఇళ శ ఖం ఇలా 
జాగ ఇళ కళ ఇ ఇం ఇంగ! ౯17 భళి కి | ఇగ ఇనా ఇజం 
గబ షి తా ఆయ ఇన భాలని ఇ ఇర, ఇర 0 గా 
ఇన, కళ సి గరి, భళి ౯%, కళ ఆశగా ఇ ఇ₹15- 
గం ఇగ శి! గచ భగ ఇళ్ళ గిఇగ ఇ ఇగాల ఇని శి! గాం, 
కళ, ఇల్లా ఇగ గ ఇగ ఇట్ల ఇగ ఇ భిళగాం్యా ఖగ! కి! రష ఇరు 
ఇ ఇళ ఇ కి, బా, గారా ఇ 6 ఇ ఇం లాగ? జగ భాం ఖగ 
క్రి; ఇగాఖ ఇగ ఇ ఇలా, ఇ ఇ ఆగరా ఇ ఇఇ ఇభ గ 
ఇఇగగంగ ఫె ఇక క్రళ? గ బ్నగ/గగ ఫె ఇఇ ఖై క్రి, ₹జారాగ: తాగార॥ 
ఇ ₹ ఇళ ఇళ ఇ ర ఇగ తాాాగ[ిళా. ఇఇల్లి! 
ఇగళ ఇళ ఇ ఇ ఇళాబ్టగ ఇఇ లం బళ కి! ఇ భం రి శి 
ఇళ ఇషా ళాం లి ఇం ఇళ కం ల లగా శి | 15 ఇల 
జంట ఇస గ ఇఇ ఫి ఇగ జి శె ఫైకి | తగల గా ఇరగ 

ఇ ఖై ఇ ౫ పళ ఇళగగం ఇం ఇళ ఇగ లగ! కే! క్యా 
ఇఇ గ ఇబ సళ కాశ ఇం ఇభళళ ఇ వళ ఫైళ్ళ క్షి | కం? 



ళ్శళ్ళి 

చ ఖం సళళ ఇగ గ ఇరా, గళ కం భల భళీళ క ఇక 
కి, భాష ఆలా గ ర? ఇం ఇలా ఇల? గాం ఇళళి 
ఇ ఇబ ఇ భగ క్షి! ఇలగే క్ల, ఇంకి గ కళల, ఇభ, 
ఇళళి, ఇంగ కొల ఇళ్ల భల? శ్రి! ఇగ్గారగా గ ఇగ ఆరి, 

ఇబ్యాళు ఇభ గశ్రలి ళాల, ఇాజ్లాల్తభళా, త ఖ ఇగ 

౭7కోళళగా తగన్ [గ గ ఇభ, ఇ, ఇళ ఇరా లా గాంభిధళ, ఇగ 

గ్ ఇభ ఇళ ఇల ఇల ఫా క్టి, గ్యాాఇి జర చచి ళా 
ఇత్ర ఇగ ఇఇ ఇగ్గెశ్లి | కళ ఇ భగం, ఇ భై ఇగ ఇష గగ 
ఇల, కఇరళళి్ ఇభ, భాగ ఇళ భగ కి! 11 కాజ! గ ల 
గ ఆగ కళ ఇషం ఖగ శి గార్టా ఇరా ఇషా గ ఖై గ ఇళ్ళ ఇళ 
ఇరగ కళా భష క్షి! ఇభ గా భాగ ఇజ్యాడ, కాళి భళా. కైరా 
ఇరు 15, ఇగ భళా క్షి! ఇళ ఇగ ఫెష గ భగం 
ఇగాణి ౪ ఇంగ క్షి, ఇగఇఖి ఇ ఇళ్యగ ఇాఇాళ గ ఇగ భి ఇఇ 
జగ ఇగ కక, జ్ఞంం, జ, ౯౯1 ఇ ఇష! ఇస? ౪ 
ఖా ఖగాగ భం లగ భళి కి! ఇబ ఇరు ఆన భం ఇఇ 
ఇల బిగ! క్రి! ఇగగరను ఇ ఇగా గో బకరా (ఖర్చా భభ! భగాస్టాల 
₹5 కి! చిర ఇ ఇజ్, అల్లా ఇం కి! ఇగ క ఇల్లా 
బ్రా ఇ భఖ లైగ క్షి | ఇఇ ఇభ ఇగ భం ఇం భగ కి | 

గజ ళం [ళ ఇసషగారి ₹ఇ₹ గ గాంది ఇఇ ఇ జాణ? 
ఇ ఇటా ఖ్ ఇంగిత ఇ ఇ భళి గానా? ఇ ఇలాగ! చేళి ఇరగ 

ఇగ కి | [౯07 భళఖాల ఇబ ఇళ భన బగక్లి! బగ్గ ఇ 
ఇలా, ఇనా? భళి ఇ భి ఖిఇ గ ఇఇ ఇళ 71 గధ ఇగ క్షి | 
ఇళ [గా ఇళ్ళ ఇ ౪7 ఫిఇల భక్షి, ఇల ఫె ఇజిళా 
ఖచ ఇగ రేగా ఇంచి క్షి! ఇగాచ ₹ఇ ఇ ఇలా ఇర్చగ ఇఖిళభ్ ఆబ్బ! 
ఇఇ క్షి, ఇ ఇలా ఇలా శి ఇళ బై ఇల్లై శి! ఇం ఇగ ఇ 
ఇలా? ఫి భళి గ ఇళగర ౯ క్రి! ఇఇ: గాల భగ ఫె ఇళ గ 
7142 [ఇ ఖగ, ఇళ గాగ ఆళిళగకా కళ ఇ భాం ఇగ, 
51 ఇ ఇ ఇగ గళా క్షి | భసార్తరిి ఇటాలి? స ఇఇ భాగా 



క్ 

ఇజిక్షి। ల రగా ఇ, ఇలా గాగ ఇ భం ఇగ గాభ ఇ ఇ 
ఇ ఇఇ కి, ఇగ బలగ: ఇగ ఫి ఇళ ఇద్యా భం ఇం ఇని 
ఇ | గంగా? బాకళ! గ ఇనా భం అగా! ఇ ఆని ప్రాం ఇ 
ఇళ్ళ ఇల్లి ఇగ || గఇంభి బరి ఇగ గ ఇ ఫె ఇన్ట్యా ఇఇ 
బృాళగా: తగగ ఇల, ఇల క్రైం ఇ? జ 75 ఇ గాలా క్షి; ఇ 
ఇళ ఇగ ఇళ ఇరఖికి! కాం గళం శం ఇఫ్ 
ఇళళి (₹ఇ ఇళ ఇరగ) ఇళ కాాభ ర షె (ఇ కి భార్టా ఇచ్చా గె 
ఇ ఇల ల ఇరగ ఇల్లి ల | ఇాాగఖి ఇరగ ఇళ ఇం ఇ ఇళ 

ఇ₹రళ/ కి! ఇ ఇరగ ఇగ ఇళళి అగా గ ఇరా ఇంగ కే ఇ: ₹₹ 
ఇ షా ఇళ గాలి భై | 

కాగ ఇగ్గగళాంళి ఆగ ఇషా, గబ్చి ఇబ్చా ఇళ్ళ భా కళ? 
భగాషె భాగా భఖ ఇ ఇష ఇ ఇ గళ ఇగ గ గిం భష | 
ఇత రల శి భక ఇల ౪న ఇరగ ఇళస్లి! కాకగా ఫ్ ఇగ ఇళ 
గ్ ఇల భై ఇళ క్షి, గాం తాం ₹| క్ల! ఇగ ఇ గాగ 
ఇల కి! క 55 ఇగ భళి కి ₹ ఇల్లి బలి | ఇనా ఇకా 

ఇళ కి! షా ఇబ ఇళ ఇసు గ భత ఇట నా ఇట లర కి! ఇరా 

ఇగాశాశ ఇల్లి లగ శి! ఇగ? లిఇ చి ఇర కిల భం ఇగ ల్లా! 
లె కి! ఇగ ఇల్లై గజ కాగ ఫె ఇలా ఫె ఇ ఇఇ ఇగ క్షి | ళ్ళ? 
ఇ [గా ఇ ఇళ ఇంగ! కి! ఇరగ ఇట్టి భళి! ఇళ తస్య ఖ ఇరగ 
ఇరా గళ్ల ఇళ ఇళళి ఇగ్యా చ ఇ ఇ ఇగ క్షి, ఇ చ్చిన, ఇగ్భాగ ఫె 
క! భక్షి! ఆరం ఇ జ్ఞ ఆశి! ఇళ్లింన్నా వ ఇరగ ఇషేగ 
శాం ఇగ ఇళ గాగ 416 జ్ఞ ఇగ ఫె అగా గ గా్యగాణ 
₹/౯ ఇ? | గగన ఇ భజ ఇబ | ఇళ బాభి గా ఖగ ఇ-జ1₹5 
ఇొల్షిల ఇల ఇబ? భగ! కి |, భ5 ఇం ఇల ఇగ ఇం స్ల క్లి, భళి గ 
ఖగ బ్యాఇ గ కరా ₹ఇరి కి! బళ ఇ గళ ఇరా భి భగ 
ఇగక్షి | ఇభ ఫి జగం ఫి ఇలాగ భా ఇలా ఇట్ల ఇ! ఇళ, 
ఇలా, రణం గాఖిళ అల జ్ఞా గంగ్యిఖలి గో త్రిక ఇ₹|గ్గా క్షీ | అగా? ఇ 

ఇగ ళ్ళ ఇబ గాలా భక భారి భట్టి! ఇ ₹౧ బిలం 



ష్య 

శీ లఖ ఇట్టి | ఇల్లి ఇ ఇట్టి ఇభ, ఇ ఉల్లి భశ 
గాం గల ఫికి |! బాగ లగ భ్ ఇ భగ లస శి! ఇరా? ₹1 
ఇరా ఇ ఇంగా ల ఇసక, గళ్ ఇగ ఇ భక్షి! ఇఇ 
ఇగ ఇగ [గ ఇణ్తు ఇ ఇగ ఇ ఇభ భై ఇగ భళా క్షి | 
ఇ గా ఇ ఇషాక్ ఫైకి లి భగం ఇగ కి! ఇగ గ 

₹||| ఇ [గ ఇ గా ఖగ కి, భగం [౫ ఇ బర్యాషా భళా 
శై; ఇ కాం ఫ [౫ ఇ ఇగ భళా ₹ ఇస క్రి, ఇభ 
ఇళ్ళిల్ ఈశ ఇం ఇఇ! ఫె గ ఇలా ఇం? 61 క్షి | ఇళ బర ఇ 
ఇ భ్ 3? భగ కి గార ఇబ ఇల (గ ఇల్లి భళి! ఇళభరి ఇ 
ఇభ [లగ కి | కాం కారా ఇప భళి | ఇళ ఇ క ణా ఫె తాగా 
బాగ గ గ కారా ఇల్లి వ్రు | గం ఇళ ఇ ఇ ఇరళ ఇల్లా ఇళ 

ఇభిగక్షి [౯|| గ సగం లై ఇ గి ఇళ తి ఇల్లి ఇ | 
ఇల్ల ఇభ ఇభ[ ఇల్లి ఖై ఇళ | ఇని ఇ ఖ్ గంగి ఇల్లి 
భాభి; భా ఇ ఇరా? గరా ఇళ్ళ చి లా భళళగి భష క్షి | 
ఇగ ఇల! భ్ ఇఇ ఇ కి! ఇగ ఇరా! ₹₹ కి! గా! 
ఇ ఇగ ఇట్టి ఇగ | ఇ ఇ ఇల లర్ ఇల్లి బళ! అగా జైల, 
ఇభ ౧౫, ఇళన్ల్యాన ఇ క్షా ఖగ కి | భఇగా గ కాకక ఇ ₹౧గ౯ 
ఇం ఇళ ఇషా లిళ కీ! ఇ ఇ ఇళ శ ఖాత ఇల! గాణగ క్షి! ఇళ్ళ 
ఇ ఇళ ఇభ ల్చలాన్ ఇగ కి! ఇం ఇ ఇగ? ఇం ఇ ఇ భఖ బెభగ!గా 
ఇ క్షి! ఇంగ 91, 611, 1811, 3 ఇళ ఇఇ ఇ ఇళ ఇ గాగ ఇాభ్చిలా 
రా ఇగ భి ఇనా వళి కి, గాణ ఇరా ఇల చ ఖగ? భి 1 ఇఇ 
శశ ౮61 గల్లి సంగ!-₹! ఇ 2 భగ! ఇట్ట, ఇళ! ఈ ఇ గర్భా 
ఇళ క్ర బఇగాఇాలి ఖగ శ్రే తళ శ కాగాక ఇగ సి | ఇంగ ₹౭61 

క్ర? గ కళ ఇల్లి లగ ఇ భళళ గళ్ళ లై ఇల క్రి | ఇ ఇగ ఇగ! 

శి | ఇంగ తాల గ భర అకాల ఇగ కి ఇగ భ్ ఇళ ఇబ! 
స్ట, ఇం ఇ ఇఇ భి ఖభళ భగగి ఇళ ₹05 ఖగ ఫి ₹ఇఇిలా ఇళ. 

సి, ఇభ ఇళ ఇగ ఖ్ర ఇ జగ బ్రా ఇభగనాా ఇ్యెళ్చా 
ఇరఇఇ, క ఇగ ఫె ఇరా ౪15 ఇరర్ ౯ జశ్యళష భై65! క్రి | షెళ, 

గ ఇళ ఇర చాంగళిగ్ ఇ ఇళ్ళ ఖగ క్షి | ఇళ జాం ఇల్లీ ఇని 



గళ 

ఖ్ చల లి ఓ 0% శతా ఇల కి! కని బా ఇ భళి ష్ 
“శాలి, ఇరా ఇళళి ఇగ ఇం భక్షి! భాగ ఇక 
భా కి, ఇళ్ళ ఇళ్ళ ఇగాళి భా బగా. ఇసాసానై 5 ఇ 

ఇళ! గాా క ళా క్ర ఇంళాగాంగ ఇగ ఇం ₹₹్లగి 

కి, ఇరా ఖై ఇల క్రి, ఇరు ఇ ఇళ ఇ గళ్ల, ఇరా 
ఇ ఇళళి భ్ ఇ ఇళ ఖైళ క్షి | 

శే 

కళగా ఇగ చ ఇఇ బాన ఇ? జాల? కళా ఇట్ల ఇఇ షా, 
ఇభ ₹ాళ్చై ఇగఇఖా కర్చు గళ? భగ గంలాగాళ ఇరగ ఖా5ం! భగ? క్షి గ్య 

ఇంతి గాగ [గా ఇఇ ఇంగ ఇ ఇర్దాాళ ఇట్టి బై |! ఇనా గా 

ఇ ఇం భి భగ భళి కి! ఇరా ఇగాం జ్ర ఇ ఇగ 

ఇగ ఇళ ఫి గా ఇర ఇ ఇరగ ఇస క్రి | ఇళ్ళ గ ఇగ ఇల్లీ 

ఇర | కూ ఖళగె క్షి, ళం ఇలాగె కి | ఇగ ఖగ క్షి, ఇఇ గలా 
గగ ఫి జ్రఠ ₹ఇళళాం? భగ 

(1) ఇాగా ఇళ్ళు ల ఇభ షంరసి గషళల గ. ఇళష కం ₹[౧| 

ఇష ఇ ఇళ్లిళ (ఇబరాళ) | ఇఇ ఫె గ ఇ బెన్యు షెళింషఇకిం 

ఇ జ్థెల | ఇళ్ల శా గ క[ క్రి ఇళ గళ భి ఇ ఇ ఖబళగా క్షి | 



వ్ 

(ఇ) ఇనా ఇాగిఖా ఇ ఇఇ ఇఇ ఇలకిల ₹% 014 పన 

ఇ 

( ళం ళా, ళా 

వ గా 

ఇళిఫి ఇళ్ళ పి ఇం భి ఇ గగ ఇళ ఆగాగు ఇలా ళా? | 
ఇాగాగ ఇగ భల ఇర ఇ గజ ఇ ఇళ్ల ఖం గానా | 

(ఇ) ఇాగాళ ఇర 6 5 ఇలళం ఇల్ ఇిషంష?ి 

స్త లి. ల 

క. 
వ. 

ల్ సు 

గళ్ళ, / 
రల ఇక్క, 

ఇళాషా [గ ఇ ఇృగ్యాక్షిగా ఫె షం ఇ ఇళ జ్ఞెజ్లా? | 

(ఈ) ఇగ ఇకా ళ్ళ, ల భఖ లంచ గాంగ, 19-ఇ9లలం 
ఇగ ఇ లిక ఇషం ళళ ఈష-ఇళ | 



బళ 

ఒఇగాఫె 0 ఇ ఇషగ గాం ఇల శా ఇ లాం భ్యో 
ఇ₹బ[0 గ? | 

(4) ఇలా ఇషం ఇం ఇలషళ ఫ్లు ఇఇ ఇక కళళ 
ఇళ్ల ఆళాసెల | ఇ ఫి కాళ ళ్ళ షె ఇగ్గాక్షి, ఇగ్భాఫి ఇఇ ఇ ఇగ? 

ఇ ళ్ళర్యా స్ధల |, 

(ఇ) ఇ భాగం ఇం జాం! | ఇగ ఇజాన ర్య క ఇఇ 
ఇలంం గగ సెపింలాగితళళ | 

ఇగ్గా ఫె ఇగ ఇక గ గగ ఇ ఇళ షం ఇచ షా ఇగ! ఇ షృర్యు జ్ఞాఖ? | 

ఇళ అళగ్గాళి ఇగ ఫె కఠ ౯[గ ఆ₹షళాంగ ఇ గాక ఇగ క్షా 
ఇఇ [ళ భా భఇరె (ప్రల ఈ) న ఇస్చనా భాలగి ఇన (ఇభ) 
ఇ కళ (ఆగి ౧5 ఫె భళి (గ్యాాం, అ భం భాగం 
ఇ₹ఇళధాం ₹థెళా, (భగ, ఇ భాగ్ గగన ఇ ఇటిష! (గగ్యాగా), 
ఇమ ళా జ. గ (గ్య), ఇకా ₹ భాగాళైా ఇళ (ఇభ), ఇగ 
పగి రంగాల గఇగ్యాం (గటా) | ,. 

ఇగాణాగ గ గగ ఫె ఇళ 

ఇళళి గాబా షా) ఇల సళిలి | ఇబ ఇర్ధాగ ఇగళగ 
గఇన్చా గ ఫి ఫాగ గాకా భర శి, బఇషర? ఖల క్షి! ఇట్టి ఇం 
ఇ్ళాంఖళ షా గళ శీ. 



షట 

ఇలాగ -- రాళ ఇగార్యాళి ఇర్యాళ్ళి శ్ర్యాణాగే | 
ఇళ ఇచను? ఇషాాగన్న ఇగ || ఇ ఇళ ౧సా6 భర! [1 
ఇగ ఇ ఇ ఇంగ క్రీ! భగ గాం ఇళ ఇల్లి ఇ | ఇగ 
ఇర కి! ఇర్చి ఫి ఇరరళ ఇ గధ ఇగ క్షి! గ్గ తిం ఇబ ఇ 
శ్చష ౧౯౯ క్షే | 

ఇ[గాళ--న్తా: ఇల్లి ఇగగగగనం ఇర: 1 చి కళ భి ఇం ఇగ 
ఇ గాకా ఇగ? ల్లీ | 

ఇగళం--షాబైిగలా | ఇగ ఖి బగ్ ఇళ్ళకి | 

ఇఇ [షన క్రభగక్షాగళాా: | భఇషళాసాంగాణ | 
ఇషా ఇన ఇగిల్ర ఖ్ కాదలి కలి ఇర! ాభిలిళి ఉల ఇలా 
ఇగ 11 గ్రాళాగగాాి ఇలా ఇళ్ల! కకంగాగగ 
ఇ₹|౯/ఇ| గగార ఇల్ || ఇ భళి, ఇ ఇగ! ఇ ఫి ఇల 
స ఇళ కా ఇగ సి ఇగ గొల క్షి, ఇబ భళా సాళ్ల ఇ ఇంగా భార! 
శి, కటా కఇళింళ గాం ఇగ! క్రి! ఇ ఫి ఇబ భి ఇగ! 
ఇగ ఇట్టి ఇరు భాగా లగ క్రి! ఇం గళ ఇ? ఖ్ బై బ్రైళి క్షి | 
ఇఇ గగ 6౧౫ ఇబ ఇళ్ళ ఇఇ భి ళం ల ఇ ఇగ ఫె ఇళ భగ! 
ఇళ్ల ఇగ ఇగగాఖి ఇళ్ళ భం ఇలా బగ కి | 

కళగా -50ఖ ఇగంరాగంషగాం కాలి జ్రల్టాణగాని క్రి గి: | 
ఇ కర ఇళళి ఇం, ఇళళి వారాల గొకగా ఇళ ౪%? ఖైగా క్షి | 

ఇకైళషగలగఖ-- 9౧740) ఇరగ గళ? ఇచా ఇనా 
చా ఇాషార్ళి |! గం ఇాట్రారాంాభి ఇగ ఇభ ॥ 
ఇబ ఇర ఫె ఇ ఇ ఫి కాగల ఇ లోగా ల ఇర అణా ఇ 
ఇ కి! ఇ ఈం ఇ ఇటీ ఫి! కం గ ఇళ్ల ఇ; లృళి ర? ₹ 
క ఇ గొళళ కి | ఇల్లి ఇగ బరా స గ క్ల | 

ఇన ఇగగసరాళనగ ఇనా ఇళ ఇరా గషగషగా: | 
ఇాంాశాషగా ఇని ఇళ ఇభ శాం సా ఇళ 1 ఇఇ ఇహం భళ6 



గళ్ళ 

ఓ ఇళ కళగ భి కీ! ఇ భి ఇ? ఇళ భళి శీ, అజిత 4 
ఇళ? ఇల ఇరఖాల?! ఇగ క్షి | 

ఇగఇ---ఆంగాభారుం లంగ క్రళాగనకర: ఇగ ఇగ! 
ఇళళి ఇ || ఇబ ఖ్ భష గ బి ఇగ ఇభ గషగా ఖర కాలా 
లి! క్ష; గ గ ఇఇ ల్చ* గలగ క్షి | 

ఇగిగాగంంళనా ఇన ఇచట. ఇళగగభాంన్తాం ! ఇగ 
చణ బళ ఇలాగ ₹౧| | ఇబ గాజగా ₹15, గగ, ఇం ఇళ? ఇ₹[% 
ఇళ భగ భం గాళ్ లర క్షి | 

ఇళ (ఇర్చఇాగషగగాభా గ గఇాగ ఇ ఇఇ ఇానాగాాల ₹1గ- 
ఇళ || ఇల ఇగట్టిగ భగ! ఖం గళ్ళ శఇెజ్షి ఇ ఇళ క్షి | 

ఇగ గ ఇగ ₹0 ఇజ్లగా ఇగ ఇళ ఇగ ౯1౪ అగ క్షి | 

ఇగఇలా-గ ఇగ? ఇలాగా క్రజ్ 11 బ్ఞళ్ళషగ ఇళ ఇసెభగాజ్థళే. 
గగన | ఇ ఇఇ! ఇ ఇగ ఇషగ్యాల్ళల శే ఇగ లొక ఇ ఇగాగళ 
ఇబ! ఇ కరా క ఇళ క్రజ్ ఇల్లి [1551 | ₹|గశ్షి ఇం ఖగ క్షి | 
ఇబ ఇగ! ఇల్లి భైగ[గొలాం ఇంగ! కి; ఆగ ఇ ఇల్లీ భి ఇ 
ఇా్షై ఫ్లై ఇ7 శి ఇగగగఇ లగ కి | ఇళ్ళ ఇ ఇగ ఇల్లీ ఖై | 

ఇ భగ ఇర్టా--న్చళ!గభా? ఇనారంళి క్రల్ళాగగ్న కలాల ఇగ! ఇల్య 
ఇగ ఇ ఇని! ఇ ౭5౯ (గా గార ఇఇాగ ఇగ (౯ ఇక 
ఇ ఇచిగ || ఇళ్ళ భి ఇం గి కలా భళి ₹ఇ[ క్షి! గ్యాశా ఇ 
క ఇళ! క్రి | (|| ఇజ్తాగ ఇ ఇ? ఇ! క్రి | లొనె ఫి భాగాగ 
షా ఇళ భగ కి! 

ఇఇగంా ఫి ఇషా ఇ ఇళ: భర ఇగ? బలగా ఇల్లా: | 
ఇంజ ₹ఇ ఇరగ గళ: ఇరా! || ఇబ గషగా ఇళ్ళ, కలగ 
ఇ ఇళ ఇళ గాధ ఇ ఇళళి! ఖైళ? క్షి | 

౯ గళం ఇరగ భల లగ! శి, ఇ అభి భగ 

శి 1షాంలా లన్ కి | సా కల ఫికి, ఇఇ గళ ఇ ఇళ ఇగ 



క్ర 

ఫీ! ఇగ ఇఇ ఇకక! ఇకా ఫె ఇఇ భా లి కఇ్యక కళ్ళ 
ఇ ఇగ క్షి | 

ఇజం ఇగాాళగా ఇగ గి ఇాఖ్టగా భీ క్షి గా ఇగ్గగగ 
సాగగా లగ క్షి | భా ఇఇఇ గల్లి ఇ లాభాలా! ఇళ్స్ కాగ 
భఖ ఇల్ల, ఇ ఇ ఇం ల ఖై! క్లి | ఇషా ఇళ్ల (041౦౩) గళ 

రాం కళ ఖ అగా ని ఇలా ఖై క్షి! క ఇకా గ అగ 
ఇధాాఖలం క్రైం! గ ఇబ ఇగ ఫం కాగగ ఖాలి 5 కి | ఇళ గాంరాళి 
బాం ఇ భళే భశ భాగా ఇ గ్య? ఇళ కరా 
ఇకా చస గభగా ఇ ఇరా? కి | ఇగ ఇజ్ గ జాత ఇళ భగ క్షి । 
ఇగ ల! ఫి భా లాగి భల బాగ (₹00200ల9) క వానా 
ఇ ఇజై భా ఇగ ₹౫ ఇ క్షి | ఇట్టి భగ భళి తిం గజ? బ్ర ఇ 
ఇగిషగాఇళ భం ఇ 51 క | ఇాగగోల్ష ₹ ఇంగ భార శి భగ! క్షీ | 
ఇభ ఇలా ఖైగ ₹₹5! క్షి | బాధల ఇ ఇగ ఇ బ్రా బృభిగ 
ఇళ క్షి | ఇళ ఇం ఇర ఇళ్ళ ₹ఇ ఇల్లి బై ఇఇ ఇఇగ ఇగ 
గాగ భా ఫి ఇళ ఇఇ ఇగ క్యగష్యగ ఇళ ఇగ తభగాగ క్షి | 

ఇాళ్ళిళాాంజళాంాు | ఇళ |! ఇష్ట భాషా | ఇంగషళ? | 
అఇగాభళఇగ్గా | సరగ | ₹ఇి ఇభ” భం? కి! ఇ సాగి భో కి | 
ఇఇ ఫలా ఖ్రైషెక్షి, ఇళ ఇగ ఇళ క్షి! ఇంగ ఖై ఇళ క్షి | 
ఇ ఇగ భాబి చి గార ల ₹ ౧౯) భి ఇఇ? ఇరా భళీ | 

ఇగ గజగంాాళం ఇగ గ కల షభ గి ఇరగ ఇద్యా భి ఇ 
సెబి గ గా ఇళ ఇల క్షి, ఇ సా ఇరగ ఫె ఇష 
ఇభ జాగంఇరా ఇల్లి | ఇంగా: కాం లగ ఇఇ ఇ ఇ ఇల్ల 
ఇ ఇరా[గభ? ఇగ? ఇ₹1౯ కి ఇగఖ గఇగగా జ్రాఆళళ) గ కార ఇగాలాగా 
ఇ ౯ ఖగ క్రి కిం చా. బ్రళళన బర ఇ ఇగగాాభ? 0 
ఇ క్రి | గారా చేరా? బ్రాళళ! ఇ ఇగ ఆగ ఇ? ఇగ ఇగ క్షి క 
తేళగాళి ఇళ ఇరళరి సి భగ ఫె. ఇంగ న క ఇ ఇగ భి 
కళగా ఇ ఇ నషి, బి ఇగ ఇ ఇభ్టి-ళగా ఇ ఇాధ్యాక్షి | 
ఇళ? గా భాం గ జాం కి! ఇస్ ఇర ఇళళి ఇర ఖా 



శం 

ఇర్రళ ఇగ ఫి [గాసి ఇగ ఇ ఇట్ల జభ ఇంగా ఇగ 1 

ఇం గ ఇ ఇ ఇ ఆళగాాలం. జాగాక్లై. అపై 
(ఇాఇళ్ కళళ ఫా ఇళగాగ్లి) (గిగా, ఆ రభ ₹గగ ఇరగ 
బృదరానళి ఇనా (గజా), ఆ భాగా గాగ గఇఖి, 
ఇళ (గాలా), ఇ భల గి, ఇజ్ (భాం, ఇ ఇష్ 
ఇేచలి గ ఇల్లి (గా, ఆం ఇం ఇళారళ ఇళ (భాగాల 
రాగా ఫి భళా (ఇల), తేగిలం భళం ఇం, అఆ వేగా 
బృళ్తళాంగ ఇర (భాం, ఇలా? భొళలు. (గగ), విం? 
ఇషఇారళి ఫరా (ఇసాఖ), ఆల ఫి ఇ సాం తం (ఇసి), 
శభ ఇస (ఇళ ఇదాగషను ఫెబ్టాా కాగి (ఇష్క్ 

గా ఆ|| గ ఇగ ఫి ఇల 

అష గ ఇళ లాలోాగాాల గళషగా ఇజి బగా ఖిళ 
కరణి భళి శి | 

ఇంగా కాన.- ఇం భల్తాకభఖై గంగని. ఇఇ భిన్న | 
ఇర భార బాణా అకాశం 11 ఇబ ఇత్ర ఇ ఇారిం ఇ, 
భ్ భం ఆభ గిం ఇగ లగ! క! ఇసు ఇం ఫె లగ ఇళళి 

ఇగ క్షి 
కళగా ఇ ఇంగ ఇంభిళాళళ్టానాగ్న ఇగో ఇబ ఇిగింల్ళా. 

ఉచ భళళ! 1 ఇళ ఇగ ఇ1౯ శ్రి | ఇఇిగగా, శభ, కళ, ళ్యాళగాగ 
ఖగ! శ | ఇఫ్ ఈశ ఇష ఫి గగ ఇబ భగ ఇాన్లి | 

ఇలరగాలాళతి గాళళగ ఇళళి | కరళల కాం 1 (౧౫ 
ఇంగ కై | ఇంగా ఖైళ! కే | అ౭ ఇగ ఖ్ కార్యా ఖల క్షి | 

ఇళంగళి? గగనాన ఇన ఇర ఇగగాళ/గ ఇష | ఇళ్ళ భగ? 
భ్ ఇర ఇలు ఇళళి 1 ఇజాగ ఇభ బర ఇాగాల్టోషగా భాగాన్ని | 
వ్యర్రల ఇ ల్రికగ ఇళ క్ర వౌర్యా 1 కల శా ₹ గగ 



ళిళ 

ఇాగిల ఇళ? || ఇళ ఇళ | శే శ్రళ గాగ భళి! క్షి | 
ఇఫ్ ఇచి గ ఇళ ఖై శి భళి ఇ క; ఇట ఇ? బిగ ఇం 
ఇ గ ఖగ క్లే | 

ఇగ ాాచళ న ఇగాళ. ఇళళి ఇపనాగళ ఇలా; 
ఇఇ ఇగ! ఇషళ ఇళాని కి ఇలాగ రాగ ఆ గాలి ఇగ ఇరా- 
లలి | ఇష ఇరా గు ఇళ బై ఇ గాం అభి ఇళ్లకి? | 
ఇష ఇగ! గాళ్ ఇభ రస శళస్ట్యాగగాం?? 11. ఇళ! ఇగ 
ఇఇ ఇట్టి ఇగ | ఇళ చా ఇసక! ఇ ఇరగ ఇ ఇషా 
గగ క్షి, చచ గ భం ఇంగ శి | బళ ఫి ల బై శే! ఇ ఇ 
ఇర ₹ళ్షగ! క్లే | ఇళ ఇరగ ఇగ! శ్చే ఇంగ జారగా ఇట్టి ₹51 | 
ఇళ్ళ గ ఇా5! ₹|౯ ఇల్లి ఇగ | ఇజ్చి గగ ఇ ఇగ ఇ ఇబ క్లే | 
ఇగ ఇళ! ఇగ ఇ గాభ ఇళ్ళ ఇళ! | 

ఇచా ఇశ్రైాగల గారని ఇళ ఇచట లళళా: | ఇళ్య్ణా 
ఇర్రాషరా ఇళ గం అర్చిగ్తాాంభళంగగనగ: | ఇబ ఇళ ఇగ ఫి ఆగ 
ఇళ లైక్! కే | అగి బా భి ₹% తేగా ఇగ భై కే! 

ఇ ₹4గఇగఇ-- 71౪౯ భ్యఇఇశ్రిగళ్దాగ? ₹[110| ఇళ రంగ ళ | 
9 ఇగ బ్లంగా!గ? ఇనా! మ || ఇ భఖగళా ఇ 
ఇ[గగగా గగ ఇ చ ళర [ఇ గ బాగా ఇర, ఇర్టగ! ఇ న! 
ఇషిళ లగ అర కి | ఇట్టి ఇళగా కగగఈ హ్ గ బి జె; 

ఇాళఇంాంగగళ! ఇరగ ఇషగఖి ఫా ఇళగా స్లి [భళా గళ్ల ఇల్లి | 

ఇ(ఇ65-- లక [గ గాణ | ఇబ గాగ ఇ గళ ల్రిళ? క్షే 

ఇఇ ఇరా కళశాల ఇళళి బళాళాంా:! కభ్యాగల్ ఇ 
ఇలా ఇగ లారా ఆగని || జి కళధా, వృళాళ?న్తా ఇరా, ఇషా ఇ ఇగ 
ఇఇషాగాం, ఇరగ, ఇగాగ ఇళ్ళ కలం లి! కి | 

అజా ఫె ఇషజంగారళర భళా ఇభ ఇ వాగళం ఇంగ | 
ఇనా ళాిల ఇక్ ఇభ జ సంఖ కబలి: | ఇ ఇలాగా, గాళ5, 

"వళళ ఇగ కళా ఇళ గళ! ఇ ళ్ళఖా బైక్? శే | 



కళ 

.. శారషాంగ్భాంర భి భరళ చే గాక ఇ్ధాళణాషాం 
భారి 1 కజాలి ఇనగ్ల ఇగ్టోఇల్న గళ ఇల ఇగ బళ కళ్ళకు ఇల్లా 
భా 1 ఇం ఆగ ఇ ఇల్లి లగ |! ఇ ళా తం భా ఇల్లా 
ఇ భి! శి |! గాగ ఫి ఇగ భి ఇల! ఇకా లగ కి | ఇ 61 

ఇళ బళ కార ఇధ్యాం బై కి! కేగాం్య్యాళ్తాని ఇభ ఇ ఇఇ 
ఇర | ఇళ ఇంర్ళగగ ఇ ఇగగింల ఇ ఇళ ॥ శిలా క్ర ఇ ఇభ? 
ఇగ లి బిగ రని ₹1 ఇజ్ గ ఇగా బై ఇ కరా ఇల్లి || | 

భజళాంళాాన్న భల ఇసి: బలా కరగకాణ ఇగ 
ఇ! శిలా? ఇళ ఇరగ ఇర ఇస్లాం: ఇరగ | ఇ 
ఇగ శి లజ 115 ఇగ! క్షి! భగ ఇగ ఇళ్ల భల ఇరా ఇళ 
ఇ ఖి ఖఇఖా ఇ భి ఇగ క ఖిళి శి | 

ఇళా--ఇ2ి ఇగ" భర క్రి గజ్త ఇయగిళ్ళా ఫి ఇగ భి ఇ 

ఇలాగ? ఇట్టి బైటి |! ఇగ కళ, ఇజాళి ఇం ఇరాని ఇ భళా కి! 
ఇళ్ళ ఇ ఇగ గ కాళ లాభం ఈం ఇఇ ఇరగ! కి! ఈ భీ 
ఖా? ఫి ఇరగ ఇ ఇఇ ఇభ త్రళ ఇగ క్లే! ఇ ఇల క్లెక్ట కర 
ఇగ? క్షీ | 

గళ ఇలాచి ఇ, కళా చిలి ఇన శ భాగ, ఇగ్గా 
ఇ ఫ్ ఇ ఇళ గ ₹ఇ షల? భక్షి! ఇ భా ఇట ఫి 
భా ఇదా క్షి! 

చ్యాళక-- ఇరభై గానాలు ఇట్టా కళణం |! శా ఇఫ్ ఇగ 
ఇ: | ఇఇ భై ఇరా! ఇగ 1 ఇబ ఇభ ఇ బ్ర? 
ఇబ్జజగ? క్షి | ఇ రార భల క్షి, ₹ళ ఇ ఇష గ ట్ల ఇఫ్! 
ఇళళి భర క్షి! జ ఇ₹7 బై భళా ఇ! ప ఇళ కి! ఇ₹౯ 
ఇగ భగ! కి! 

ఇషా ఇగాాచలై (1౫ భా కాఖాజ గ ఇంగ? భై ఇ ఇగ భాళం 
గం 5 గాసి భా ఇళ కాం ఖా కి! గగ భి భ51₹51 
ఇళళి బిర కే! ఇలా గాకా ఇగ భం ఇగ భి గళ్ళ ఇ? 



సన! 

శకి ఇ ణయ ఖ ఇంగా ఇళ ఇళ్ల ఇం ఇక! ఇసి 
ఇచ్చిజ బళ అభా? ఇసి ఇగాగాఖ, ఇర్టం భగకగగ ఇచి ఇగన్గక్షి | 
ఖాళి ఇళ్ళరి భి? ఇళ్ల తాల భళి క్షి | ఇల్లి ఇగ భా ₹1 గళ ల్ల 
ఇ ళం ఇకా అభి 111 ₹ ఇగని ఇట్టి ఈష బజ్ గలి 
౭ | ఇ ₹6 ఇల్లి లలి! ఇ₹17₹₹ ౪% ఇభ భగ! |; శెళిగా, 
ఇల ఇ ఇఖ!గగా ఇగళి చ ఇర ఇగ క్షి | ఇగ గ ఇంగ ఇ లళ 
గిగా ఫి ఇరా ఇలాగ? వెళి క్లే! ఇగ ఇ6 గ ₹! 1 కాగర 
ఇ ఇం ఇల లి | కళ్ గార చి గా లి శే! గగన గ 
ఇభ! ఇర్ధక గాంగ? భగ కీ |! అగా? ఇ ఇక ఇల ఇ భళి ఇగ 
శే, ఇగ ఇ ఇం శ ఇళ భి కారాగార భగ లగ ఫె ఇగ 
ఇ బలగ! ఇ? ఇ౮ భగ క్షి ఇచి ఇ భా ఇళ భి ఇగ 
జరా ఇంక! కాశి ఇళ ఖా ఇళ గగన ఇ ఇఇ ఇగళగా శే | 

ఇళళి ఇాళి 7 గాభరా గి భాతి ఇఇ ఇల్లి 7౯|| | 
ఇగ ఇగ భా లర క్లే భం సి ఇగ గి బళా లి లిగా క్లే 

ఇగ లారి చంగా ఇల ఫ్ శా గగ: 5 ఇగళ? 
ఇ శే లి ఇస బి లాం ఇగ శళససి ఇ క్యా ఇ5ా 
ఇక, గార్ ఇస్లాం చి ఇ7 ఇ ఇ శీ! ఆళ్ళ ళా లా 
ఇళ ఇ ఇల ఇ నజ గాగ కి |, ణంల ఇగ గా ఇం ఇగ 
ఇచా | ఇఇ రాల బగ ఇని ఇంళ్తగ: 1 ఇటాణ గిగా 
ఇక ఇగ ఇస ఇగ గి ఇం ఇక్ ఇ భం ఇళళి భి ఇ ఇష్టా? 
ఖా శే! ఇల కి సి కా లాం ఇగ ఇ ఇం ఇరా ఖై 
ఇఇ ఇరా? ఇళ ఇళ క్లే | ఇలాగా ఫి కళ ఇల షె గజి క్యా 
ఇభ, ఇగఇఖ ఇళ్ళ భగ ₹11 ఫి భా ఫె శ్లే ఇ ఇర్ధాా ఇ ఇళ ఇరా, 
ర్రణ ఇనా ఇళ? కాళ ఫెశ్లీ | 

.. భాగాగం సాగర ఇగ క ంాంగా ఇభ ఇక్ ఫి (గా 
ఇళ్యాగ శే | ఇళ తం ఇఇ అణి ళల భి బ్యా భళి కి! ఇగ కాగా 
ల క కాం రాణా బిలం ఇగ లేఖ ఇళ్ళ ఇ ఇ ఇ 
షక. 



ఖై 

ఖం ఇక! భంగ గ క ఇట్ ఇ బాటా ఇల్లి ఇర 

శో ఆని బ్యాం భగ కీ ఇం లిక కే (ఇ) ఇళ 
ఇ ఇ ఆ ఇళ్లే! ఇం గాగ తి ఇట్టి ఇ! ఇ 
ఖ్ ఇళ ఖై ఇం ఇ; ఖా ఇల్లై! ఇగ క్లే | ఇల్లై సరా గాణ గా కాగ్ 
ఇగగ? శే | ఇారాభరా్థాగాా కరర ఇ బగాన్ ఇరు ఇళ కాగ ఇం? 
ఇగ? శే | ఇరా కల భి పఠ భోగగా భల శే! ఇబ గాగగా 
ఇ ఇల్లి వెర్ | భంగ గ ఇంగా ఇ శి బశ! కారా ₹ 
ఇగ ఇల్లి ఫైల్ కే గాజు ఇఇ ఇ భా ఇరిస్ ఇ ఇం ఖా 
భె శి! ఇ? భంర్షాం ఇాగాభబి టి ఇ ఇభ ఇదా బిగళ్ళే। 
బాగ్గ ఇ బాం భగ శై! భరి ఇ ఇం బా కే | (5 ఇట్ ఇబ | 
అగా ఇగాళి ఇ ఉగిలా బైల క, ఆళి కళ భళి కే! ఇగ ₹గాగ్ల 
జగ తరంగ? గ క: ఇ ఇఫ్ ఇగ ఇ ఇల్ల ఇల్లి బ్రైళ | ఇస్ ఈక 

గాభ ఇగ ఇ ఇభ బగ క్షి; గన త ఇ ఇరగ ఇల్ ఇర 
ఇళ్లే | ఇగ ఇల్లి ఇ | బలగ ఇ ఇరా భి భగుభ్ ఇళి శే | 
ఇజ్షి ₹౪ ఇన? గ ర్చ ఇ ఇగ ఇఇ క్రి | ఇళ ఇ కఠ క్రఠ ఇఇ 
భి క్యా గొల! కి | ఇఇ భగ ఇబ ఇ౯ ఇ లిం సంగా? ఇ? ఇల్లా 
భా ఇంగ క్షి | శిల ఇ ఖై ఇ ఇభ ఇగ! బై క్లే! ఇభం అల 
జగ ఇ ఇ ఇ బైల కచ గ ఇ ఇల? క? భగ? కి |! ₹₹ 
ఇగ ఖై ఇళళి కే | ఇ భా ఇజం గ: ఇగ? భగ శే | ఇగ ఇరగ 
ఇ భక ఇరగ ₹ఇగ కీ | లస గారా ఇభ కర్ | భాస ఇ! 
చ ళషంగళ చ ఇల్లి బ్ ఇగ ఇల లిక కీ | చరం కరగ భళి 
శే; ఇక భాభా ఫా కే | హాల భష క్ల కారి ఇ ఇల్లి 
₹ళ5? | ఇళఇళా ఇ భఖ! రి శేష బ్ర ఇంచి ఇళ! కరా అఇారి, 
ఇషఖి ఇఇఖ ఇర ఇల భళి భెనెళ్లీ, ఇబ భగ కళ ఇ్యాష 

ఇం! ఇల్లి ₹5! |! ఇళ, ఇగాాభ ఇళ గిగా ఇళ ఇరా బిగ క్లే | 
ఇ ఇ బళ క్షి! తి భైచశే! ఆఫ అగి. భళర ఇ 
గాభరాగా ఖాసా క! ఆగ కాం, గళ భర కే! (౫ సభా ఇల్లి భి | 
2 ఇళ ఫి ఇల గ ఇళ్ల ఇన | ఇషా ఇ క్షి ఖగ యా గా 

ఇగ ఇ కాని భళి తాం ఉసి భా ఇళ ఇగగికి! క 



యళ్శీ 

ప స ష్ 
ఇంగా ఇర్ధగ ₹₹5 క్లే | 

ఇల క ఫి గ ₹ళకాణా-గా గాఇగాగాణ్షా. ఇ ఇళగాళి 
(ఇన), కరాగ ఇం భాగం. (ఇల్యాల్ తిం హా ఫె 
గ) (ఇభ, ఇ భాగా ఇసిం? ఇస? (ఇభ ఫ గళ వారి) 
(ఇభ, ఇ కా కప్రళధాాభం (ఇల, ళల ఫె ఇగ 
₹గర%? ఆగిళంళళ (ఇం | 

ఇల ఫి ఇ ఇ ఇళ ఇ₹భిళాంాాలళం ఇటాలి (గారా 
ఇనా ఇఇ భ్, 9 ఇభ షయంం, కాగ క ఇషగాలి అగా ఇగ[ 

(ఇల) ఇలషలి షళరం | తగ శరళనెలానె | 

వారం గ ఇ ఇఇ ఇరగ గానా భష షి ఇళ్ల జ్రళగశి?ం జ్ఞాళ | 
గ కాళ్ళళ ఇళళి ఇ ఖాసిగా ఇం ఇరాబ్లైంా భి భగ భి; ఇఇ 
ఇషా | (్య బ్రగలం చి భారి ఇచ బిళ్ళా బగ! ఇస బళా 
గ ళాల ఇభ ఇ ఇ ఇళ గొల? | 

ఇ్యాళే ఇఇ ఇగ ఫె ఇళ 
ఇడ ఇ భాగభాలా డ్యాం గగాాాా్యాచి |. ఇళ్ల కళ అగ 

గాం భగ కి 
ఇంగా. గ కాగా లగా: ఇల 

ఇల్ ఇరా ఇం లిన | స ఇ గళం ఇల కి 



ఇ రి 

ఇగళాం ఇ ఇబ ఇగ ఇ ర్చి భష ఇల్లి బిటి! ఇగ 
చి ఇ కి! ఇఇ అం ఫం భం లైన క్షీ | 

శిళాఇ--ఇళట్టిగ: భాట్ ఇ ఇరాని ఇగ బల | 
ఇబ కరస ఇల్ భక్షి! ఇగ ఇ ఇం ఫైకి! వృతి ఇగ 
బృషళిగ: | ఇళ లజ ఇల్లి గం౯ | 

ఇంగ: శ్రజళగనాగగా: | భారం శ బళ ఇభ భర! | 

ఇరాంాల్తి భా ఇళగానా ఇా్నా | ఇళళి గ్ ఇల భళా 
ఇళ గాగ! క్షి | 

ఇ(--ఇగా ళా బై గలా కాలా కళగా: |! ఆగళభగాభ? 
లా ఇని ఇళళి శం || ఇళ్ల ఖాత ఇఇ ₹| ఇంగ ఇల్లై ఇ (1 | 
ఇళ? ఇజం బి ఇళ ఇ శి | ఇ ఖగ ఆ శి భై? ₹ళ5! క్షి | 

ఇశ్షళళగాగఖ- [6 గార భాం క్రభిళాళాణ్యాన ఇళళి? | 
ఇనా వ్యా? లర ఆఇంళణలి భలం? 11 గి ₹15 
ఖం ఫి గాగ ఇ భార కేలా ఇషషరి ఇళ ఇక ఇగ 
ఇాళగ్నా ఇగ? కి | 

ఇళ గాద్టరాలి ఇనారటి ఇరాగ ఇరగ ఇఖాకా! ఇ ళ్ళి | 
లా? గారల 750 ఇబ్చిషళి ఇ ఇస్ || ఇస ఇఇ 

ఇ; బ్యా భగ కి! రాగి బిల కి! అగి క బిశర శి ఈ లగా 
శి, ఇన్ బై త గ గ ళల భా కి! 

ఇారగాగాళ్టాాఇస్రళ గారి కేళ్ళిభి 7% కాళ ఇల ఇళ ఖాళిగా: | 
జ్యా ఇర్టాగ ఇరా ఇర భై ఇబ బ్ర ఇరగ | ఇ కాగ 
ఇగ ₹1 ఇం ఇగ ఇల్లి గా; ఇల 6 గాభ భళి కి! ఇల 
ఇళ? ఇగ ఇ గాభ భై క్షి | ఇ ళగరా వైస్ కి 1. 

ఇగ లటఇర్రళ కాగి ఇద్చగణ ల ఇగ గే ఇజ్ గ్యాభ బ్రాల | 
గా చిషి ఇటిచి ఇ ఇళారి ₹ భల ఇ సబ: ఆ కళ్యాణ 11 ఇల్ల 
చలా కాగా రాణా *ళి ల్లీ కి | 
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కాషాయ లి అన్యా ఇ్రాగాగ్యాళ్యాలి ఇల శాళ్ళా ఇళ్ల 11 ఇ 
ఇళ, ఇగ గ చళ్ళ ఇగ ఇం ఇట్లా భం ఇళ శ క్యా ఇగ! కి | 

ఇ? ఇంన్తళ ఇన శ్రకిటల) బ్రైరగ ఇగకజేగం | భాం) 
జాలి జ్రఇగేలక 7 ఇకా: 11 ఇళ రృాళరళ్ళగ, బాగ్ ర్యా ఇళరి ఇగ గ 
గా లకి! స గరం ఇ ఇల్లి? ఇగ క్లే | 

ఇళషిఇ--- గారంగా? కళగం ఇళ్లకి: శ్రజగి | 
ఇళ్ల ఇకార ఇగాగాగి, కళ ఇల్ ఇ భం కళ లగ కి | 

కాం ఫి ఇఇఇంచగాంానరి. ఇళ్ల: ఇగ! గళ ఇళళి: | 
ఇగాాంఇగనా ఇ గ్య ఇగసాంా? లగ ఇళ || ఇ గగర్టాం ₹గగ, 
ఇాంభ్లిగా బాను కం ఇగగాగి ఖర ఇ భళా? కి | 
ఇళ ఇళ, కం గళం రాణి ఇగ ఇ ఇం ళ్ళ 

ఇళ్ళ ఇ ఇంట్రా ఇగాగిచ్ ఇళ? [ఇ ఇ ఇస? ఖగ క్షి | 

గల ఇలాగ (| ఇ గాం భా క్లే, భళి ఇ? బ్లైళి 
శే । ఇరగ ఇళ ఇట ఇఇ ఇం భగ, షర ఇరా గి 
ఈగ గారి భాషా, బ్లగారళా ఖర? ఖే | 

బ్యాకాం-గాగ[ి[: | కాగ్యాళగి ।! భళాభాం! గజం! ఆకా 
ఇభ ఇ ఇఇ: | ఇంగాభాంగాళళళరల్లి | భగ ఇష్ ఇాన్య ళల: 
ఇిళాళాగ్నా | ఇఇళ్యాన ఇంగంల క్రళట్రగ: ! ఇ ఇ ఇబ భల 
శస ఇ బై శ, ఇ కబళటైా, గజా భళా శే| ఇగ ఈ 71 
ఇభ? గ ఖై ఖి ళి భ ఇల్లి భగ! ఇళ ఇ ఇళళి భి ఇర గాగ! 
శే, ఇ ఇగ లగు లి ఇ ఇ భళా ఖర క్ష భం శ్రళి ఫెళ శే | 
ఇ₹ంరషిళా గి లాగా ఖై ఇ ఇఇ ఇ చర్యా బ్ర ఇలా భ్లైగ క్లే | 

ఇ₹భ54 ఇాచబై ఇ ఇఖిం కాలా ₹? రాలిన భ్యగా ఇల గ 
ఇ ఇ ఆస? ఇజం ఇళ గాలి శే | ఇగ ఇం ఇళ ఇ 
ఇ ఇం చ ళా లగ శే; ఇచ భాం ఇగ భళే! ఇ 
లలి భన్ క్షి | ఇళ్ళ శా ఇల తంల ఇగ 10% ఇర? ఇళ్ల క్షే | 
ఇబ భగ ఇషా ఇ 5 లి ల ఇళ ఇ గా ఇ బళా? ఇల 



ళం 

ఖర లీ! కంగా గ భగ ఇళ ఇ బారా ఇల్లి ఇ? 

శో ఆళి బ్యాం ఇగ కి! శెలాం లి క! (ఆ) ఇళ 
ఇళ ఇ ఇఇ ఇగ శే ఇం గాస్ ఉణి ఇట్టి ఇ! ఇగ 
ఖ్ ఇళ భి ఇం ఇ ఇళ కాళ్లని? ఇళ! కే | ఇష గ? ఇగ శా ఇకక 
వగ? కే | ఇగళాభగ్య్యరాా బార ఇ బభగాగా ఇర భి కా ఇరా 
ఇబ! కే | ఇగ కల భం బి5 భ50గా భి కీ! శిఖి కాగా 
ఇ ఇల్లీ వైర్ | భంగ ళ ళ్ ఆ శి భళి శే! కాంగా గ 
ఇనా ఇరాని లైట్ శే ఉఇజ్ట 5 ఇ ఇ ఇరగ త ఇ ఇ 
ఇ శి; ఇఇ? తం ర్షాా: ఇగ ఫి ఇ ఇక్ ఇం ఖ్రైెగల్సే | 
అలారం గ బగా భగ క్లే |! భరి గ ఇ బిగి కే |; గ ఇల్లి ఇ! 
ఇగ ఇగ ₹ యల బైల క, ఆళి భగ భళి కీ! ఇగ ₹ళాళ 
త బల? శె క: ఇళ ఇస ఇగ ఇ ఇళ ఇల్లి వ్ర | ఇఫ్ ఇంగా 
గాలీ గా ఇ ఇఇ భైష కి, గట ఇ ఇర ఇఖ్ ఇగ 
ఇగ క్షే ఉచ ఇట్ట ఇగ | గలా? 1 గాలా భ్ భాను ఇచా శ్లే | 
ఇబ ఇ ఇగ గ ర్చ చ ఇఇ షఇ కే | ఇళ ళా కఠ కళ ఇ 
శ ఖరగ్ గాల క్ష | ఇబ గగ ఇబ ఇగ ఇ లిం గంగా ఇ ఇరా 

ఖా ఇంగా క్ష, భష ఇ ఖ్రైష్ ఇ? ఇభ ఇ ఫి! శీ! భారం అ 
వాళ ఇ ఇ ఇగ లర కళై గా ఇ ఇభలిం? క ఇగ కే! ఇ 
ఇళ్షగా ఇ ఇభగ క్లే | చ భా 505: ఇం లశ! జా ఇళ్ళ 
ఇం తకం ఇలిఇ ఇష కి, గ గార? ఇల్లీ ఇని! ఇ ఇగ 
చ ంషంళ ఇ ఇళ్ళని బ్ ఇచిన? ఇ భక కి | లం ఇగ భళి 
శే, ఇఇ భగ భోళా కే | హాల భ్ శై ఇ ళా ఇల్లి 
గర | ళల గ ఇగాఖ లి శేష బ్రఠ ఇళ శి ఇక! కోరా అరి, 
ఇష ఇకఖి్ ఇగ! ఇల ఇన్ భగశ్లే, ఇ భగ కథ భాగ 

గజా ఇల ఇ |! ఇళ ఇగ ఇ భళాళ ఇళ ఇ భగ క్షే | 
ఇం బి5 బిక్ష; భళి బరశీ!, ఆఫ ఈ: ఇర ఇ! 
బభగగా ఇగ క్ల, ఇళ కాం గొళా లగా క! ౧౫ గా ఇభ ఖగ | 
ఇ ఇళ్ల ఫె ఇంగ ఇ గొట్టి ఇగ! ఇషాగా ఇ క్షి, ఇస భయా? గా 

ఇళ ఇభ భగాని భగ శితిం భగ ఇ ఇఇ ఇళళి! భగ 



యక 

₹| ఇ ఇల ఇర ఇల లలి! ౧౧ 75౧ చ గా కాల ష్ 
ఇరగ ఇరగ ఇగ క్షీ | 

గాణ ఇగ ఫె ఇగ ఆకాలం ఇ[౯5 ఇాఇగాగాజ్షగ. ఇ భషగాళి 
(ఇలా), కా ఇళళి భాషగా (ఇగ తిం ఆ? ఫె 
గ) అభి, ఆ భాగ ఇగింా ఇకా (ఇళ ఫి గగ ఇగార) 
(ఇ, ఇ కాళ క్రధాాంభిం (ఇం, ఇల ఫి ఇనాం 
ఇరగ ఆటళళిగా (ఇర | 

ఇల? ఫి భగ ఇ ఇఖ ₹ళిళారా-అల ఇటా ళా 
ఇగ గాగ జ్ఞ, 1 ఇభ షల, కారా గ ఇెళాంాంల అగా ఇగ 
(ఇజ్ ఇంటి కిళాళం | అగా కషెళినెలాకి | 

ఇరా గ భి ₹5 ఇక సా భి స ఇ ఇలా భళా 

గ ఇాళాంధళళళ ఇ ఇసిగ ఇం ఇరాబైల?! ఇ ఇవాన్ భి | ఇఇ 
ఇ | (క బలగం గి భరి ఇరగ ళర్యా భి! ఇం కళా 
గ శాం భా ఇ ఇబ ఇళ గా! | 

ఇళ భగ గ్ భగ ఇ ఇల 
ఇ ఇ భాగాల [ాళ: ఫగరాాగాాాాగ్యాళ ! ఇళ్ల కళ్ శ 

ర్యా €5 కీ। 
అంప గు కాంాాాలలిల ఇల 

ఇక ఇజరాగాం ఇషా ఖని | ఇఖి బై గ భళి ఇక | 



గలి 

రాలక ఇకా కరనా ఇ లలల ఇట ల! శాణాళ 
ఇగ ఇం లి! ఇ భం ఫం తం బిగి కి | 

కళా ఇలాాల్తగు భాట్ ఇ ఇరాసళాాి ఇగ్యాళ్టై శజాణి | 
ఇగ జరఇస ఇల భళి క్షి! ఇగ ఇ ఇం భగ శ్లి | కృతి ఇగ 
వళళ: |! ఇ ఇళ ఇభ గాగ? | 

ఇగ: శ్రళళగాగా: | ఇరగ క్రళ్ ఇల్లీ ఖగ! | 

ఇగగాళ్తిి భా ఇషా ఇధా్యా | ఇషల శి ఇని భళా 
శృఇ గారా? క్షి | 

ఇళళి సల కాలి కళళ! ఇగాళకాగగా 
య భక ఇాళాగ ఇం || ఇళ్ల ఇంతి భగ ఇ ఇంగ ఇసి ఇ 117 1 
ఇళ ఇళ కిం బళ ఇ కి! ఇ ఖగ ఆగ శి భా 5? కి 

ఇళళి రా గా భా బాాాణ్యూనో ఇళ్యాళళగా | 
ఇగ ఇ గలిగి ఇఇంణగి ₹ళిళతగా 11 ఇ ఇ 
ఇం గగ ఖచ శి లాగా, కళా గరి ఇంటి గగ ఖల 
ఇకా భగ కి | 

ఇఇ ఇార్టోలాఖి ఇస్గార్రటి రాగ ఇచిగ్ ఇరా! ఇ ఇళ | 
లాలా సాం గం ఇస్తా ఇ ఇని ఇ ఇళ 
ఇష్యూ భగ శి, ఇర లిగా కి! అ కాం తిశర శి ఈ లో 
క్షి, ఇవి లై ఇ గా ఇళ కళ భం! క్ల | 

ఇరగాణాలాంఇ్య్టళ ఇగ కళళ ఇ భం ఇగ ఇం ఇళగా[ఖ | 
గ్రా ఇర్రాన ఇవాలి ల్ల ఇబ భారి భరి ॥ ఇస లళ- 
ఇఇ ₹ ఇళ ఇల్టి గాం |; ఇయ బాం గాధి బైిలి కి; ఇల 
కళా ఇకా! ఇ ఇఇ లైకా క! ఈ ఇరా భః శి 

ఇగ లాల్తళ కారి ఇళ స ఇల గళ ఇఇ గ్యతభాల | 
ఇఇ గళ ఇభ ఇళ్ళార ఇ ఇల ఇ సిన! ఇ కాసి || ఇ 
కలగా కాగా ఇరా ఇ భీ క్షి | 



యీ 

బాషా లి అ భాగ్యాల ఇల కళ్యా ఇన ॥ ఇళ 
కళ, ఇగ చ చళ్ళ ఇ ఇళ ఇబ కం ఇగ ఇ ఇగ భర! క్షి 

ఇ? ఇంంర్చతు ఇన బృజిటలి బై ఇగకకిగేల ! గాంలాగాగి 
కళళ కళగం ₹ ఇకా: | ఇ న్రళరళ్షగ బాగ్ ఇరా ఇర ఇగ గ 
ఇలాాాా ల కి! ఆ గరళం ఇ ఇల్లి ఇగగ్గ్ క్ల | 

ఇషఇ-- గారా ంళగ్యం? కా ళళభం్యాఇళక్షళ: శా || 
చి ఇచ్యారు ఇాగారాగి, కళా కణాల బళ తం ళళి భగ కి | 

కాషాా ఫి ఇజఇంన్టాంనారి ఇళళి: ₹[గ్గాగ గా ఇెళ్ళిల; | 
షానా ఇ ఇగ భాగంగా అగర్ ఇళ | ఇఇ రాం ఆగ, 
ఇంళ్లిగా ఇక భం ఇగ ఖర ఇ ఖగ కీ | 

భళా కళ, కం కళ కాళ్ళ ఇళ గ ఇళ ఇళ్ళే 
ఇస ఇ ఇంట్రిగా ఇనాగిచ్ ఇళ్ళ [| ఇ ₹ఇ₹ష!?? ఫైళ! క్షి | 

భల ఇలా గగ ఇ ఇం ఇగా క్ల, భష ఇ? బైళి 
శే । ఇరగ, ఇళ ఇచి ఇష ఇం భా సగ భారా గ 
శ గాలరి ఇస భ్లగారగా ల! ఖే | 

భ్యాళా-గారభిగ: |! ఇాగ్యాళగ్నా! భళాభిగ:! గజం! ఆ 
అభా ఇ ఇఇ | ఇాభింగాశళిళిరల్లి |! అనన్ ఇన ఇళ్ళఖిఖ్ళా.: 
ఇలాగ |! ₹ాబభ్ళాన ఇగగగింల బృచిక్షగగ: | ఇఇ భి ఇలు భాభా? 
ఛి ఇ ఖై శి, ఇబ శిఖా సళళ భశ! భగ ఇళ్ళ ₹1 
ఆభ? శ భి ఖి ఇఇ భ్ ఇల్ల ఖ్ ఇళ ఇ! ఇళళి శి ఇభారి గగగ! 
శి, ఇ 9% సళ లి ల ఇ భళా భళి కి భం కటి భళా శే | 
ఇంషెభ లగ ఖై ₹ ఇ! ఇ గృర్యు బ్రభ్య ఇళ ఖై శే | 

ఇభ ఇగింాగలి ₹1౫ ఇఖాం కలా ₹ రాల ఇ కాగా ఇగాజా గ 
ఖ్ వ ఆగ ఇరా జాల గార కే | ఇళళి కాం ఇరు ఇగ 
ఫి ఇంగ ళా లిం కే! ఇఇ భారా ఇగ భి కే! ఇ 
లి బని కి! ఇరా కా రల తగన ఇగ ౯౫ ఇం? ఇళ్ల శే | 
ఇబ ల గభా ఆ భం లైల 5 ఇగ ఇ భళా? ఇల 
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శా, ల ఇల్లి గా! ఇగ ఇళ ఇస ఇ గ? భగ 
శి; ఇళ ఫి ఇఇరి [ఇ ఇర జ్యా బైషక్ష | ఇష కా కళ భై ₹1 
ఇ బ్రాంరం ఇల గ ఇంగా సిం ఇళళి శా ఫెళ క్ట! ఇళ్ల భి 
ఇళ ఇధి కాగ్ ఫి క్యా ఇ భం శి, పం్యా ఇభ భళా భీ 
ఇగ ఇ ఇంగ! 5కే | 

ఇ ఉభాంాళా ఇగ ఇ కాం ఇ షె ఇరగ ఇ7 ఇరళగి క్రీ 
ఇ వాల: ఆగి ౧|| ఫి శే; 95 ఈ జ్ఞా కళ ఇళ గాలా క్షి 
ఇస ఇగ ఆల ఇళ ఇ ఖం బి ఫ్రై క్షి | ఇని ఇ కాగ గ 
ఇఇ లజ ఫె భై క్ష ఖం ఇఇ ఇరా కష్ ఫి గా భి కి ఇఇ కఇళిర లగ! 
శి, ఇగ ఇలు ఫి ఇగ ఇల ఇ ఇల ఇ ఇం భి ఇస కేభరగి 
కళళ గా ఇగ కే 

ఇగ ఇస్చిగళాకళ ఆ|| గ క ₹[గాష ఇ ఇగ గి ఇభ 
[గ ఇ చర్యా భగ భార? కి | ఇరా భి ఇ ఇ ఇర్యా ఇ భగ శే | 
నాభ? ఇర్యా ఇఇ బై ఇన ఇాషాళ ర ఇల్లి ఇ! ఇస (45 
ఇ ఇళ ఇళ లగ | ఇగోగ(్ ఇ ఇని భాం ఇగ ఇగ క్షే | 
షెళ్ళి ఇళ, గబ క్ర ఇర్పు శభ గా ఇ గాలా గ ఇ ఇ 
గంగి భర్ ఇ ఇఇ ఇగ క్రాషసాడ్లా ఇ, |. ఇఇ, ఈం 
ఇరా ఇగళ్ లైన కి | గా భి యఖ, ఇభాళ్ళు, ఇగ ఇళళి; 
త ఇళ. ఇగ 910% ఇ ళ్ళి శి | ఇ ఇగ గళ్ళ ఇరగ? క్షి | 

తృషళా ఇనా వాళ గళ్ళ? జ్ఞంా ఇ జగాగి ఖగ క్రి |, భభని భి ఇ ఇరగ 
ఇగ ఇఇ ల్లి ఆగాగ ఇ ఇాశి; ఇణాని్ ఇట్ ఖల | ఇబ ఇఇ 

౧౪ ఇ ఇగ ₹ళఇ ఖగ క్షి! కల్ ఇరగ ఇల్లీ గాళ్ | అగా 
ఇ భిల ఇ గగం5 ఇల్లి | 1 ఇంగా? భష ఇళ ఇఇ 

ఉొ౭చాఖ! క ఇగ! ఇగ కి | గాగ భష ఫెి ఇం ఇగక్షి, ఆ|| 
ఇష ఇబ గా తిగెళి ఇ ఇ జం ఇంగ! కి! సళ? 
ఇంకి, క ఇగ చ ఇషంంగాం లశ రష చ ఇగ ఇళ ఇ ఇలు 
ఇళ కి! ఇ భా ఇరగ: ళం భర సం ఇళళి, ఇరా, 
ఇగ చ ళం? ఆన, ఉం ఇభ ఫి భళిక్షి! ఇస ఇల 
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ఇత్ర ఇల్లి ఇస్సి ఇళ గేర్ ఖని క్షి తిల అలి శి | 2 ఇళ ఖీ, 
ఇగ ఇ ఇల్ ఇకా గ ఇఇ లిక! ఇ ఇ ఇణాసి ఫి గి 
ఇంగా ఇ ఇగ కి | ఇ భా ఫె కళ ₹ళికాంాాచగణాం గంగ? 
ఇళ, శాం షట్టర్ ఇఇ ఆల ఇగ్యాళగ బధా, ఇళళి 
అంగ ఇజ్ ఫి భి ఖగ గాగళ్ ఇళ లళళనా. కళగా 
గ ఇళ ఇగ? భల్లా (ఇభ) ఫి భాం భి గాని భా 
ఇ | కక 75 శి ఇళ్ళ ఇళ్ళ ఇం ఇ ఇ భర ఇ భళి క్షి | 
ఇరగ ఇగ ఇ ఇ ఇభ ఇ ఇా్లిల ఇర్గ! ఇల్లి భా | తభ గి 
కళ శి శ ఇ ఇభ కి! ఇం గా ఇల! ఇ ఇల్లి ఇళ్ళ రాశి 
ఇణ్ల ఇక? ఇఇ ఇల్లి గంగ! (చ లగ ఇసి ఇాగ్యాగా గ ఇఇ 
ఇభ్లి ఇం ధగ | ఇగ ఇ భం గారా గళ్ల ఇచ్చి ఇభ, జా? ఇళ? 
శగాళ గ్యాళ గ్యారా కళ! కరా ఇ ఇగ ఇరా ఇ ఇల్లి ఖై తి 
ఇషళా ఇనా ఇబం చ ఇలాగా ఇగాగా ఇ ఇఇ క్షి! ఇబ గ కళ 
కధా? కళ ఇ ళా ఇ భా ఇగ కి | కన ఇలా ఇల్లీ భళి |! ఇఇ 
ళ్ గ ఇలా ఇల్ ఇగ భి ఇ గాం లగ ఇ: భి ఇాఇగి బై ఇళ! 

క్షి, గళ గ్యా చషం ఇ జ ఇభ భాం ఇగ కి! ఇగ కధ ళ ఇ 
ఇభ ఖల గగ బ్రైగ కీ, ఇళ రా ఇసాఖి భళే! ఖగ 
ఇనా ఇ ఇగాస్ కగ5 ఇల్టి లి) ఇభ భం ఫె కన ఇని 
ఇం ఇళని క్లే | బళా ఇరా ఇంగ ఇ[ఇగా భి భల అ ఇలా గాల 
గళం భ! భలం ఫి్ ఇషా ఇనా ఖగ శ ఇగాగా?ఇళ గ ఇళ్ల కళ 
ఇక! ల ఇ ఇన్ భాగా ఇలా ఇల్లి ఇ! ఇగ ఇరగ 
ఇళ ఖ ఇగ కే | గల ళ్ళ ఇళ భషగాగి ఇళ ఇభ భా ఇరెక్లి | 
ఆఇగ గారా లగ! శి! ఆగ ఇ ఇకార ఇగ ఇ ఇళళి క్షే | 
ఇళ ఇ ఇగ ఇళ ఇర బై ఇ ౧5? ఇ బ్యా ఇరగ ₹ ఖగ భగ 
ఇ ఇర ఇం భగ, ఇంక భార ఇళ ఇజం భా ఫి గా ఇాంఇఇా, 
రచి భాం భగం సానా, ఇగ ఇ ఇల బైగు ఇగ ఇ 
ఇనా ఇ ఖగ 2 ఇ భళా కి ! గాచి ఖగ ౧౫౭ గజ! 
గాణ ౯౫ ఇగ కే | ఇఇ? కల్యా ఇళ ఇగ? ళం ఇగాఇషణ్లాల? 
ఇరా ఆగ ఇ భి కి! చ భగ్యాభి కి! ఇంగ ఇళ ఖగ | 



ఇళ్ళే 

ఇస్ణీ ఇళ్ళాఫి ల1161షఇ1ఇ61014ఇ ఇఇ చి ఇారిసం ఇం జాగ 
శశి! ఇళ ఇ ఇం ఇ ఇళ బ్రల్టాళ గ వ్యాధా భికీ! ఇంక 
ఇళ గా? ఇ భారా ఖై క్లే! ఇ1ఇ9ఇ1ష01ఇ01ళ చి ఇనాం 
ఇభ శే । తిరి గా గాం గ పా త కా భా ₹? 
ఇగ ఇ ఇెళ్లగ! ఇ ఇ భగ ఇగ ఇ ఇలు ఇ గాం ఇస్ శి ఇఇ 
ఇళ ₹ళళాగగ ఇ ఇరగ శ్ఞజ క్షి | 

(ఇ ₹ళబాంా-ి భగ? గాం ఇగ శాక ఇ. షం ఇస 
131031 గజాల ఇం ఇటలి ఉష ఇగ ఇభ్రాగాం |! ఇగ గ ఇఇ 
గ క్ కాల భశ కాలా భాభా ర ఇ! శాల భే! 

ఇల గలా స బిఖా కైర! ౯౯ ఇ వ్యా ఇలాటి కైరా గా భి 
ఇ ఇబ్చి ఇగ ఇం ఇట్టి ఇ | ఫా ఫె ఇ ఇళళి ఇ; ఇస 

ఇగ గళ కై; భళా గాలి ఫె ఇ ఇళ కల బళ! క? 5 
క్ర 1 ఇగ తం ఇగ ₹? క్రజ్ ఆం గల | ఖిలా? ల్ఞాష ఇభ 
గా | ఇ ౯౯4 ₹ళ₹ైం/-- 

షణం ఇళళి ఫధ్యాళ (బాజ్ ఇళ్ళు ఇచా) (ఇగ ఇళ 
షల), ఆ. భషళంళి శి (ఇగ ఫి ఇగ షర (ఇ్చు 
ఇగ షి ఇగ), ఇ. ఇళ ఇళ్ళ ఇరా (గార) (ఇని ఇగ షె 
ఇగ), , ఇ. ఫషాం? భఇరాం (ఆగచ కళ షం (రాగ 
ఆగ ళో), గా ఇం (శ్ (జ్యా షె ఇగ), ఇఇ 
ఫాల జాలా (శ [షి 
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ఇఇ ల ష్ ఇగ ఫి ఇల 

ఇఇ ఇ గాగణాలాంజ్తాం ఇటా! ఇ రన్ భం కాగా 
ఇళ్ల గాం | 

ఇరా ణ-ర్రళర్తాంగగగఇట్రిగ కోకారస[ ఇళ ఉాసాణు: | 
ఇనా రఖాగళి ఇర కళ ఇళ ఘా 1 ఇ కళ్ళు, కళరళంా గా 
ఈ, ఇశపైగా కాగగ గిం ఇరా భా భగ ఖే | 

ళా ళ--గాంగార్యా రాళ ఇలా ఇల్ ఇట సరగరగా: 

లృరగం్సాతి | ఇళ కాగా కళ ఇలా ఇ, క్యాన్ ఇ కిఇషాళ? 
ఇళ? భళ్యు ఇళ క్షి | 

ఇరగాలాని కాళాంగ ఇ ఇరా. ! ఇబ బంగా, 
ఇళ) ఇళ కాశి చి? భగ క్లే | 

ఇ[గంక----గగాగానాగెర్వాషళ్ని 1 ర27 ఇల్ బగ | 

ఇ----శ్రగగగాగంిరంాంళా: ఇభళ్య్తగగ్నా గి భాభా | 
ఇన్దోళర[ార?: అర్గగల: ఇళళి? ఇగ్ళింి కజభానార్తాగ్నా || ఇబ భగ 
ఇళ్ళళళ్ల ఇ ₹[ ఇ ల్రైర ఇజ్ కళ ఇ ఇఇ భర కీ! కాణి, ఇళ 
ఇ ౭ ఇరగ ఇ భైర! గాళ్ ఇల్లి ఇఇ కృ ఖాళి! భగ! శే! ఇగ: 
కల! ఇళ: ఇ కలల? లగ శే | ఇగ? లృరగం తాగా బాగా 
బా ఇాాంగళ? |! ఇ భగ కలి ₹[01 ఇ భగ ఇఇ 97 ఖా ఖే 
అం ఇభల చ ఖై భి భా ఇగ భళి శే | 

కగ్రళఇగాగగభార్తాాంర భాగాల జ్యా ఇగ బ్రభళగాళ్లల్నా | 
ఇచ్చగాణ న ఇగిధాడం. కళగలారం కళళ ఇర! 1 ఇళ! భరి 
కళల కిం ఇల భి! క్షి | ఇళ్ళ గజగ తిం ఇషాంారళ్లైా భర! క్షి | 

కణ ఇ ఇ కి 
ఇషా ఫె గాగ ఇాఫగ్గాస్లి | 

అలాగా: భి ఇగగళ్షం! ఇళ ఇగ ఇాళళి: ల ఇగ 
కంఖి। ఇ భంథాణా!? కరి ఇ గాగ ధారి ఇం ఇగ్య!। 



గలి 

ఇళ 55 క: ఇ కి! ఇలాగ ఇ గారం, ఇటా, జాం, 
గాగ శ ఇ ఇ₹సళళా ఇళ 705 ఇళ శ శ్రళి్ ఫర? క్రి | 

ఇగ గర్తా ఇగ లాటా: గాని నగ: | భాభి 
ఇ ఇ ఇభ బార్యా | ఇఇ కళా తగా ఇం అ ఇన లృళ 
ఇగ ఇళ్ల ల | 

ఇరాగాగార్రాభాగి భఇ్యా ఇ ఇఇస్ట్రా: లి గగ? ఇఇ భశ 
కశ 1 రసన కాల ఇ ఇళ్ళ ఇళగంగి. ఇలాగ: ఇళ! 11 
ఇబ ₹౫5 ఫి గి బళ ఇ కి, ఇఇ చేళి కరం భర కడ 
ఇషాక్ భర కి, ఇగ భం ఇల ఇ ఇ ఇల భి! గాగ ఇ కాణి 
ఇసక; ఇర 170 ఇ ఖం ఖర శే | 

భాగా ళాల కాగల [రళాం కల ఇ క: ! ఇళ 
ఇనా కళ, ఇగ ఖం ఇరాని రా లర ఖీ! క ఇగ 

శః భగ? క్షే | 
ఇజం! ఇలా ఇస్తాం ఇళ చగాగాం ఫె ఇగ్గాగా కే | 

అలగా ఫి ఇజం! చర్యా[ాలం క్రగస్రళార[ాగ ఇగ! 
ఇన్ధాష: | ఇ: రష్చాాాఇగనా ఇత్ర? ఇనా ఇగ | ఇబ గొట్ట, 
ఇ కారా కళ ఇగ భం గాలా వై క్లే | 
ఇకళాాలా భం సాం గ ఇం గగ బం ఇ కల! 

ఫ్ ఇగ! గ భా? ఇ వానలా జనల బగాళ్టి, బసకు ఇగ 
ఇంగాాాగం చ తారా కస ఫి ఇబ గి భగ ఇళ అగిన ఫి త్తి గ 
ఇ లిళ క్షి | 

ఇళ ఇఆగాల-రం[5 ఇ ఇలా భళా కీ! భది తం కాం 
బైజ భగ శే! ₹గ౧ఇ భా బిళాళ్లే | గా భా ఇగాళాి భళా గ 
ఇబ [గ ఇ జి భళి శాఖ గి ఇషా ఇ భా భళా ఖే | 

బ్యషాళ్థాం-కళటగ: తగళలి కరం ఇళ్యాను | ఆస ఆగికాగా 
[గ ళా అగళ్యా ఇళ భారా? సతాం? కా | ఇల్లై 
ఇన ఇళ్ళను: 1 ఇభ కళళు ఇర భల భరాగార, ఇరా? ర 



ట్య 

వేళ శి; ఇకా ఇగ లతలా? భిలిశి!, ఇఇ భణ ఖీ 
ఇఇ గా లిభాం ఇర భాభి కా బళా ఫ్రే ఇర ఇ ఇగ 
ఇల్లీ లె | భగ ఇలాగా లి భి ఇ గాణ శి భా భి కే | 

ఇగ ఇగాళ్య? 7 ళళిళ భగ ఇభ ఇల్లి భళి క 
ఇ ఇల ఫె ఇల్లి రాాఇళగా ఇస్సి ఇం ఇ ఫి ఇల్లాలి షే 
ఇళళి! కళ! కీ | ఇరగ? ఇభ? త ₹% భళా శీ! ఇళళి: 
గఇభాఫ ఇళ ఇ చ్చి ₹గాఇి కే, ఇబ ఇభగా భగం ఇల గ్ల 
గఖారగ ఇ ఇళళి భగ ఇ గ ఇఇ ఇగ్యా ఇన ఇని కళా బై 

ఇరా ఖై క! ఇంగా ఇల లి ఇళ! లభం కన, ఇ ఇాంాగ్గిళ్లా 
భశ, గాణ భఖ భాగ ళా భా ఇ్రా/గి ఫి ఇళ ఇరగ ఇయ శ 
ఇరగ భగ, ఇ ఇగ ఇ 10111411? ఆగ గా? భి ఇగ? 
ఇ, ఇలం ఇ ఇరా ఇరగ ని బగ ఇ ఇళ ఇగ 11114191 ₹111 

ఇ₹గా ఇగ చి ఖై ఇ ఇచి ఇషిళ్లి, షష ఇ అగ గ ఉగ: చె 
ఇళ గాగ శే, ఇలా భగాళి ళా ఖ బాజ్టం గ లారి గ ఇగ 
ఇగ” భక! కై ఇ చ ఇ? ఇద్యా బ్రాంచి ఇ ఇగ షా ల 
షి బళా శీ! ఇంగా ఇగాాగా ఇళ భిళి క్లే | 

ఇగ గాగాలాధణాా ఇంగ కం కసా ఆ|| క్షీ ఇగ: 
ఇగ కా శ ఇఇ ఫి ఇళ అర్య లి లి | ఇ గి గ్ ₹1 
ఇగ కరగ భగ! కి! గా్య్ట చ ఇరగ ఇలా బలగం ఇళళి భళా. రాల, 
ఇల గ ఖ్ఞళ ఇగ ఇగ గ గాలా క్షి ఇల బగ ఇభాతేన కంగా 
ఇగ స ఇస క్లీం రక) ఇ 107 ఇగ శే | 

భల ఇనా ఖాస భిం[జైి ఇ భాం ఇభగాళి ణా ₹రి 
బళిశ; కా ఫి ఇల ఫి గా ఇళ శి ఇ ర్త? 
కాంగా భై శే! ఇళ గాల? (6 ఇల్లి ల ఇ భగ గగ 
గా కళ ఇగ, ఇగ ఫె గాం భాగాల ఇగ భై క 
షా ఇాసాాళం ఇళళి లం కే |! అగా ఇగ ఇల్లి బర?! గ ఇగ 

బళ భి గాం బైటకే! బం భాం భక్షి! బృ 0 9407 ఇం 
ఇం గా ఇంకే! ఇంగ ఇల ఇ ఇగ ఇష క్యా ఇళ ఇగ 



ళం 

ఇళళి ఇ ఇరా ఇల్లి ఉగ! ఆధా బలా కళళ! భళి శే | 
ఇజ్యాలా భళి ఇభ ఇం ఇల్లి లి! ఇ ళ్ళి ఫి ఇగెగ 
ఇలగాంళగ! ఇగ లెస్ శే | ఇం ఇళ ఇం భ₹థ ఆగ క్ల; ఇల్లి ఖగ 
శ్రి భళిళ్ళి ఇగ ఇల ఇట్టి ఇష | గ్యాభళ భగ షల ఇ శే! 
ఇగ భగ! కే! ఇక ఇగ ఇగ బైల్ క్షి | బళ కాజ ఇ భం ఇసి 
ఇబ భళా భగ క్ర! (ఇగ భభ ఇభ కా భం ఇబధ ఇ 
ఇక! ఆభ భల కే! ఇళ ఇగ్యాభి ఇళ కగాచ ఇరగ 
ఇస్ అల ఇరగ ఇగ ఇరాన్ ఖగ క్లే! ఇ అగా ఇ కళ కోకిళ్లూ! 
ఇగ శీ; లగ ఇన ఇం ఇ ఇభ లై కి [చ ఇరా కాళగ్నా 

భిషాక్షి! చలా, షభ ఇ భగ ఇణసి ఇల ఇణాధ జగ 
ఇగంలి ఇళ ఇ గాం భగభగ ఇళళి ఇ ₹ ఇభ 
ఇఇ [5 ఇనా కి | ఇ భం ఇ గా ఇల ఇగ ఫి గా జాం 
ఇళ ఇగ కే | ఇ, ఇరా, భాం చ ఇగ గి, ఇ ఇగాగ 
కణం ఇల ఫి ఇజం గ ఇఇల ఇ ఫెళ? ఇర కే | భగాటి, భి, 
ణా ఖి భాగ, అగా శి ఇషం లాం భకక! ఇక ఇగన్యాష 
ఇభ ఖర? ఇ ఇరగ ఇరా గాగ కి | ఇలా ఇచా ఇజాళి భగ 
ఇచ ఇ? భు గా ₹ గాగ భగ 7 ఇ బగు గగ? 
ఇ;క్స[గ ఖైగ! ₹| ఇళ ₹6 ఇర ఇగ ₹ ఇం భై క్ష; ₹ (౯ 
చె ఇళార తిల ఇగ ఉగార [లై ఇగ శి, ఇళ గళ? ఇగ బైల 
శీ తిం ఇం బి సంక్య భర క, ఇ ఇ ఇం ౭5 
భళే! గా కా కా శాగళా ఇర లలి కి, ఇ ఇనళ, గాభ 
ఇళ భి ₹ఖన్ క్లే | ఇ గాగ? ఇల్లి భై |! స ఇ ఫె ఇగ? 
తృ [151 ఇంగ క్లే సారు ఇఇ షో ఇజిషాగా ఇ ఇల్లి ఇలాగ! గాణ 
ఇ|౯ ఇ ఇ₹షాంంంళ ఇంగా గగ ఇగ లశ ఇల్ ఇగ 1 ఇఇ 
అాఖా ఇ ఇం ఆ క్షి! సాం ఇజం గలి కీ! ఇబ ఇగ 
ఇం ఖై ఇభర శే | చా గల్లి ఇబ్బైా ఇత్ ఇభ, భగ గ ఇసిళా 
ఇ ఇ బైళ/ క్లే; ఇసాఖాాం చి రాన ఇగ శీ! బాగా భా ఇాభళ 
ఇర్గ? ఇజం గా ఇంఇం భి క్షి భం ఇళ న షభ కళా? 

ఇ ఇజం ఇగ ఫి ఇగ గళ్ళు క! గా రల, కాగ ఇస ఇటా 



శి 

సి ఇగ వగా శే; ఇ? ఇజం గాం గాల ఇ ఇళ ళ్ళ ఇగో 
బాశ! ఇంగ: భణ ఇగ భఖ ఫి ఇ ఇళ్ల ఇ శే | 
ఇఇ ₹1౯ ఇ ఇళ భఖ స గళ ఇంచి శి, ఇరగ ఇ ఇళ్ళు 
ఖగ శశ ఇళ్ళ గ ఇగ భగ ఇఇ ఇఇ కఇాగనన్పాళ భి ఇళ్ళ లభి! 
శ్రే; బా భిఇగి గ కళ ఇ కాగ ఇల్లి లై టి! ఇ ఇ ఇక 
ఇంతి ఇల్లి | కళ 65 ఇ ఇ ఇగ గ ఇరా ఇగ ఇగ? 
ఇంంంభాఇం ఇ ఇభ ఇ! భగ క్షి! ఇ కధగా గాగ ఇఇ క్షే 
ఇళ, ఇళ ఇ ఇగ ఇల్లి బై | ఇ భళా ఇన ఇిఇసె క్లే | భర ఫి 
ఇరా ₹ (౪ ఇళ్ల భళి | 

కళ ఇ(౯శ ఆళఇం/--(1) అ ఇం గం భాం కాటి 
ఇగ గగ. గికళిగలంళ ఇం ఇల సషళళ్ళ అగా ఇన సకాళ 
ఇెళ్తగు, అర్యంళ్ళని ఇఇ? 6-3 | 

ఇగాా కాగా ౯|| రై( గం ₹గ5 "భి ఇళ! గాం ఇళ ఇ ఇళ ఇగ 
ఇళఫి ఇళ కింగా కళ క జ్ఞిళ? | గాం ఇభ క ఇ ఇజం ఇ కళ 
గం ళా ఇంకా | ఇ ఇల భి (ఇ భిరా క! ఖగ ఇ భా 

కరణగ ఇఇ భార గా ఇగ ఇళ ఇలాగ? పాకాను కారిక: అరి! 
ఇ్ళళష[ఇి | రజ ఇగత్రరంగగ: ₹6 ఇళ: క: త్ర: 1 ళ్ ఇసి 
ఇరా ఇల్లై కింళ్ళం గం ఆగ లట ఇఇ ఇక్ కళ బళ 
ఖిలా భి, ఆలా ఇ ఫ్ ఇళ ళల స ఇ ఇఇ 
ఇగ కళా ఇగ భి గ్యాంకంా జీ, భి ఈ గగ ఫి ఇగ 
ఇ; వాస? ఇ చళజి ౯75 క్థళ? | 



ళల 

“(ప ళం ఇ ఇంతా ₹0 ఇగ గా. కిఫికలక 
ఇం ఇట ఇషం ౫ గరగ! ఇల్ల ఇళ్ళ ఫి కకక గ ఇగ ఇగ! 

ఇ ఇం బిల |! ఇళ ఇ ఇ్ళలి ఇలా ఇ కాగ ఇళ! ౯ 
ఇల ఫి భాబ్టాళణగ ఇంగ ఇ భాాళగ కర | అగాంరాల్లా ఇ 
గరా క్రి | ఇ, ఇల్ ఫి అగ ఇజం ఇఇ 0) | భాగా కలా 
లళితా ఇం ఇల ఫం గ ఇరగ్తారా ౯0 పభ ఇాగ్లాం గ 
ఇషఇ గళళనగళం? ఇ ఇళళి భాగ, ఇట్టా గ భష ఇగ, 
ఇఇ ఇ రగ ఇల్ల భి ఇరాన్ భార జ్ఞ |! ఇగ ₹ళళగా ల. 
బాగాన ఇళ (ఇబ, ఇ ఇాకళ ₹ఇరాాలగి తన ఇళ (ఇల), 
ఇల ఇనాం ఇఇ ఇగ (ఇతి, గి ఇళ కాగాళ 
(షష), ఇరం ఫె క్లాక్ భాగ ఇషా ఆగత ఇ (జాగ) 

ఇం అగ ఇగ ఫి ఇరా 

ఇఇ ఇ ళాల ఇళళగ్న ఇళ్ళ షరా ఇళళి | ఇల్లి ఇళ? 
లల క్యా ఇ ఇళ క్షి | 

ఇరాష[ ఇత గషాంాగాక!ే. వృష గల ఇజ్ఞి[ో ఉధాభిళ్నా 1 ఇరా 
గ్యాళళనో గరా భళా: బళా 11 ఇళ ఇస ఇగ్భాన శ్ఞాషాం కాం 

ఇర్చక ఇగిఖళ, ఇషాక్ భళా ఇ అం ఇగ క్యాన్ ఇ ఇగ ఇాసెళాగా! 
భక! శ్యి| 



భక్షి 

శా ఖాంభబిగిి గాధల కఇాగాగిళ ఇంగ ఇగ క్ట 
ఇచ్చానా || ఇళ ఇళ బా? ఇళ భా ఇం ఇగఖ ఇళ క్షి | 

ఇచా గై కాళు! ఇల్లి ఇరా 
ఇ్యాగాల్లి గా భి || ఇం భాగ: భిసిిచాంంగ్యా ఇనా? 
క బ్ర5 గళం ఆ 5: 11 ఇం ఇగ ఫ్రై ఇఇ ఇభ ఇళ ఇళ్ల 
కి;ఇఆ5 ఇ ఇగ భళి చల్లి ల ఇళ్ళ ళి భష బ్లైగె క్షి, ఇ ఇ్యబగ ఇ 
ఇ కారా లగ కి! ఇ శె ఖ్యా ఇ | భళి కి | 

ఇఇరాాస్యనం గబా?! ఇం క్యా శ ఇ 
భిక్ష | 

ఇగళాంలాగలె ఇళ ఇ కర | ఇ ఇగ, గాధి లర శి | 

ఇగషళ--- [లంగ ఇగ్యాలాశ్యాగం శాగగి ఇళ గళ్తానణిత్తి (| 
ఇక ఇలాగా గళ గ బరా ఇగ భి బ్రాల శ ఇరాని భర కి! ఇస 
ఇ్యా ళల భైగ్గె క్రి | 
ఇగ షభ--- ౯ గంాంం నా. భాగం ఆగకాగగ భల 
ఇలా | కంగగాగిల: ఇషాళాళారగ్గం ఇరంణిల్లచి ఇగ ఇల (| ఇళ్ల 
ఇగ ఇ ఇఇ ఇచళళా, ఇ ఇషటం! ఇ ₹70%ఇ, ఇ్యాగ ఇ 
ఇగిగగళళ? ఇళ ఖర! శి | గా ఇష ఇొళ్ళిగనృాళగ ఇక్టర్యళి 
ఇళ్ళ గగ ఇగ ఇ ఇగ ఇర క్షి | 

శళరఇాంరాల్యను జాగా గ త్పళ ఇ ఇఇ ఇాగాఖలా? త్రళగగ్యాగా 
ఇలాగ: గరగ? కదఖ ఇల్ల గ్ల | 

అఖభగంగల) గి భష్య్తాంభ/ ఇ ఇం: భసంబ్రిగా ఇగాఖాల్లో | 
ఇనా ఇల్లా గటా భాం కాళ భగాంగ ఇళ5 || ఇళ ఇరా భళి 
ఇ ఇల కాళ లం! కి! ఇం రాచ ఇగ ఇ ఇఇ భగాక్షి। 
ఇఇ గ ఇగ క ఇరాక్ గలా? క్షి | 

ఇళగిగాగ-- భళా ఇ ఇళ్ళభ్రిా ఇబికని 1 ఇష్య్యాగగఖం 
ఇ భర ఇర ళాం 11 ఇళ్ళ భళా కరాన, బ్యాగ్ ఇగ 

ఖగ కాగి ఖం భ్యారగ్యక భి5 క్రి 1 



శ్లో 

ఇగలాగగి ఇళ ఇళ భాగ ఇరా గా 
ఇళ్యా | ఇత భిగచన జాల ఇఇ కగెళ్టీ్ఇ₹ ల్ గాణ || 
ఇఫ్ ఇగ్యాచ ఇ్యా స బృం ఇంగాంా బ్రైన్ క్రి! ఇగ త బైరగా!? 

లి శి ఇషా కళా? ల భి కి। 
ఇం-ఇళాంి ాంగాణ గల్లి ఇ? ఇల్ గలి; 

ఇజ్ష ఇగజ న ఇళగ తిల కనాలి ఖైరా శి | ఇంగ ఇగ? కి ఇ క్యాజి 
ఇ ఇగ ఇరగ శ్షీ | 

ఇాంగళాగల్లైభరచంంి కళ ఇ ఇలను కళ కణ 
ఇ 1 ఇ బత ఇషం ఇళ్ళని గాణ ఇళ ఇగ ళ్ ఇస్టం ఆభ: 11 
ఇఇ ₹ ఇ ఇగ గ ఇళ ఇళ ఇభ బెరా |! ఇ ఇరగ భల 
లై కి! ఇ ఇగ ఇళ ఇంగ బ్రైష క్షి, ఇ ఇ గాని లై క్షి | 

కం గళళష భిళళచళగ! ఇ ఇగ ఇళ ళా ఇబ ర్త | 
ణా గగ భళా? ఇ కాలా ఇళ్లాుంక్యా కళ 1 ఇళాలి ళ్లోగా 
7౯౯: ఆగం3[ ఇల ఇళ ఇంగ ఇగ | ఇగ గఇరొం కళా 
గరా ఇ భచేభాలి భగ క్షి | ఇళ్ల ఇనా ఇసు కా ఇ 
ఇ శ శారా శగాగళ, ఇసి, తళ ఇళ? భ్యాగ ఇ ఇ ఇళళి? 
భగ క్షి! ఇళ 67 భి భి ఇళ కి ఇళ అల గి ల్ గాల5? కి | 

అఇిగాా ఫె ఇభఇా-ఇ గళ ఇలలా ఇగ ఇల్లా బృభలఖ గా! | 
జర్యాలై కాగాఇగన గాభ బిబి: || ఇళ ఇళ ఇళ్ళు ఇళ్ఞాగ ఇ 
ఇగికళాలా, ₹ఇ కేళి ఇళ్ళిజ గన్స్ (ఇళ కళ గ ఉల భై కి | 

ఇళళ-ళళ్లి ఇజేగ్ కాచి ఇటు కంబ షల తగ్గ ఖ (|, 
శాం కం క్యాల ఇ| ఇభ ఆఫళ కగలా గగ ఇఇ తేగా భళా 
ళ్ళఇగ భగ! క్షి | 

ఇ₹5 ఆగలళాగలి బళ ఇ, ఇళ్లిర, కలారళగా, ఇనా ఇ 
ఇ ఇరెళలా భాళగ్నా భి ఇగ రాశి బగ ఖై శీ | 

ఇభషల ఇళ ఆగ గ ఇద్యా ఇాగాగ్ ఇళ భగ ఇగ 
ఖా ఇళ భా కి! ఇ భల ఇనా ఇచ చిసశి ఇరా ఇరా 



₹ఇాళ్ల 

భి శి |! 515 భం? లగి ఇ ఇభాగ అగి కి! తనా ఇ ఇళ 
గౌ ఇరగ? ఇళ శే! ఇళ [గళ గళ ఇ ఇగ బ్రభాలం ఇళళి, 
ఇం[కాష?ఇ బాజ్రాలళ్ల ఇగ ఇఇగాగాన? ఇ ఇళ ఇగ గళ ఇళ 
ఇ కి | గొణిగా భల ఇ జాలి ఫి గభాం ఇభ కఇగా[ా 
ఇ ఫి గ ఖై క్షి, ఇం రచ చి భా కి ఇషా ఇగ ఫి 
శాల కి! క ళా శ గరా ఇగ ఫి గాం ఇనా గ భం 
ఫైళ్ళ ని ఇగ ఇగ కి, ఇంచి ఇగాని ఇం ఫి ఇగ గ ఇ 
ఇరగ గ భళి క్షి | ఇళ్ల గఖల ఇం ఇళ్ల గాలా భిభార గి బళ? 
భా? కి! ఇక గెఇరి్ ఖాలి ఇల్లి గళ్ళ ఇళ ₹ళ ఇళ? భగ! 
ఇల్లి భళి | ₹9 ఇ ఇంగా, కళ ఇాషాళా గ ఇరా ఇంగ భభి ఫి 
గాగ కి, ఇక గారి ఇర ఇరగ? ఇ ఇ ఇం భా! ఇ 
ఇళగ భి బ్రళళగ! ౯1 ఇళ క్షి | 

ఇళాగంతాగాగగా? | క్యాలగాం | ఇగాషాలా ఇళళి: | బ్రళ్యాన్ భాగం 
ఇళ! గి | భారంగా | ఇళ ఇర భల! ఇళ: | 
ఇళ్ళ ఇ ఇల | ఇర | సృళాల్ల 1 ఇస ఇషగగా ఇం౭ ఇగ 
భశ | భ్యాగ ఇ ఇ ఖగ శి! ఇషా ఇ ఇర గి క్! ఇళ 
ఇ₹|| ఫి ఇళ ఖై ఇ ఇఇ ఇగ గా ఇ క్ల? కి | ఇళ్ల ఇలా ₹7| గ 
రాం లగా కి! గాగ ఇ ఇగ భైగా శి బళ ఇగ గా? క్షి! ఇళ్ళ 

ఇళరా గాలా భిన్న క్రి | ఇళ గగ భలషగా ఖై ఇ ఇగ? లా క్షి | 
ఇన ఇరగ ఇభ భి శా శి ఇళ ఖ్లైగ? క్షి | 

ఇరగ (--ఇళ ఇగ గ ఇస క్యా ఇళ షె, గా లస 
భాగా ఇభ కైఖి ఇళ భగ 7 ష్ ౯5 లైన కి | ఇల 7 
చ జ్యా ఇళ గాగ క్షి | 

కగాాగ ఇర్చఇఇ- ఇంగా ష [1% లజ ఇణ్ళా గ ఇగ ఇం ₹5 క్షి | 
కాగ ఇ ఇఇ ఇగ), ఇధి భి ఇగ గారా. భాగ్ ఫ్ ఇఇ 
ఇజ్ కై షెళాగ ఇళ? ఇగ ఇభ ఇళళి కళగా ఇల్ ఇళ క్షి 
ఇషా, ఇగగల ఫి గి ఇబ భష్యగ భా క్షి | ఇఇ! ఇ లఖ్ ఇళ్ళ 
₹గొ...+ 



లంక 

లా! ఈక ఇ చలి బల్ ₹ లం గాం లగి శి | ఇ గ ఇ 
గ్ల ఇల్ లగా కి భం ఇర ఖాలి గాంళి క్ల ఇ చి కాల్! ఇరా 
ఇఇ ఇగక్షి, జజ్చ్టి 9, ఇళ ఇట్ల ౪70 ఇగ, జా భాష ఇల్ల 
ఇఇ ఇం భై! క్లే | ఇగ ళా ఇబ్రా భరణం ఇగ ఫి ఇరా కరా 
శ్ ఇళళి క్షి ₹| ఇళ గిగా గంగి లీ ఇల్లి! ఇళ్ల గా ఇగ ఫి 
ఇ₹గగా ఖై ఇష చళ్ళ ఇం ల వికి! ఇళ చి కరా ఇల్లి 
బళ | గాని ఇ₹జబ్రాఖగా తార ఇగ కి |! ఇగ ఖ్ ఇభణగ? ఇల్ ల్లి 
ఇగ! క్ల; భాజైళ చ భఖ భన శ్లీ, వగా గ ఇగ గొాళిశ్చీ | 
ఇగ ఇ0ఇళాణ ఇగ కి! [ర్చి ఇళ్ళ ఇళ్ళ కారా ఇం ఇ గా? 
ఖై శి ఇన్ భగ ఫె ఇగ షె ఇ₹ళగాంళ్ళి లభి కి, ₹ళళణా--ళా. 
ఖళ్యగ ఇంగ ఇభజ్షైాంభిళి (ఇగఇఖ-గాషగు) ఇగ ఇ05 గ ఇగ ₹[1 
ఇకగాళా | ఇిరాగా గ ఇనా ళాఖ్యా ఇళ భైగెళ్లి గార్ట్రష ఇళ 
ఇల్లి ఇబ | చ భరణ్గ శి ఇగ ఇళళ్ ఇగ కాగా భా శ్లే, ఇ 
లం గారళా ₹ ఇభ: ఇళగళ ఇల్లి గలి | ఇగ లి ఇ ఇ 
గళ్ల గారు ఇరగ ఇ విధం భా ఖగ ఫి ₹ళళిం గగ భ్ 
కాళ ఇ గా | క: ఇసి జఇాళి (ఇ (1 ₹ జ్ర ఖ్ ఇగ క్షే | 

చా ఇరాషా, ఇబ ఇళ ఇసి గ ఇగషఇగా ఇంగ ఇ భా 

ఇం జళా ళం కశ గ భ్రైగెక్లి, బళా ఇలా, ఇళ గి బ్ర భగఖ! 
అనెక | ఇభ, కళ శా ఇంగ లం ఇళిఫి ఇభ భళి | 
ఇళ జగాన భగ గంషాశ్రఖ్యంం,. ఇాబ్షషళ్రి ఇర్రర్లా? ఇగళా లస శి | ఇఇ 
జా ఖగ ఇం ల ఇరగ గాక్షీ, ఇ ఇ ఇ 
ఇ ₹4 ఇప ఇ ఇ78| ఇల్లి ఖై ఇ గ ఫె ఇభ ఇలా గ ఇళ్ల 
కృష ఖగ కి | ఇంగ జగ ఇనా గ ఇయ, ఇకాంళగాా తళా, 

ఇళ్ళ ఇక్టగ భగ? | ఇనా ఇ లస ధల ఇంగా బగు ఇగఇ/₹ 
ఇ భల ₹ైా? ఇగ ఇద్యా ఇళ గాలి క్లే | 

కఠ ఇళ ₹₹1క్రైళళకగొడ ఇరా లి ఇగగాగం. ఇగ 
గళ? చగాళ[గా ఇఇ, ₹ళళ్షై కల భ్య్భాఫపాాళి (ఇడ ఇలాగ ఇళళషగ) 
(ఇల), గాధల భాస, లా (ఉక), అ ఇం భా 



న! 

.ఇాగాంగీ ఇం (గాగ), భళి ఇరగ ఇళ (క్యా, ఇ కాగల 
(భఇగా ఇటిభ గాగ) (భాం, ఇ. ఇళ? (ఉగ ఇభ) 
(ఇ) ఇ. ₹₹౯ ఇం (షా), ఇల ఆజ ₹జ్టాం (గాక, 
ఇ వళషగగా కళ (ఇక గారల గం (ఇళ) | ఇగ ౪41 
ఇరా శి కళళ భి? ఇ ౮5 గ [గా ఇగ ఇగ ఇళ్ళ ఇగభాం ఫి ఇరా 
ఇఇ? క్షి | 

ఇగ? గాగ గ్ భాగా ఫి ఇరా 

ఇ₹|ఇష-లగిగగేగ: గ ఇభ ఇళ | ఇగ ల ర ఇధాగా 

భగ! క్షి | 
ఇంగ[౯ ఇక్ ఇగగగగ?ర గగన ఇగ ల ఇన ఇళ్ళ | 

ఇ్వగెంభళా: క్రషెళ కళ ఇజ్ర[ిఇజగంగ్నా || ఇళ్ల బక ఇల ఇబ క్ల | 
ఇ భళా ఇగ ఇషా ళా గొళళ భాష షా కర ఇళ ళా? ఖగ క్షి | 
ఇళళి ఇల ఇగ ఖైళి క్షి | 

ఇరధాలారాంన ఆగిగంళగ్య | భగ ఇ కనగా ఇగాలిషగా- 
గారా? || ఆగ ఇర క₹ ఇగ ఇ గారా లగ! కి | శరా రి ₹₹ా 
ఇం భళి ఇగ భగ క్షి | 

ఇగాలాా రష: (లా ఇగ: ఇగ బధా? ఇర్చగాగగ ₹ | 
కళళ ఇల కరాళ? రి లైల కి ఇళ ఇగ ఇనా ఖగ క్వి | 

తళగా/ళ---ఇరళాాగాగళం గ ఇష ఇలాగా | ఇళ్ల షా 
ఫా ఇం ఇగ? క్లే ఇళ గగ భగ కే |! లాాసాాాాం |! ఇచి ఇ 

ఇ ఇభలం షక లగా క్లే | 

ఇ--గాాగళ్ల [గ ఇగ బలాల: ఇరా గాగ | 
ఇళ కాళాషరానైో గంగా ఇస్తా? | ఇ గా శి బ్రా 
ఇషెళా ల ఇల్ ఇలా లల కి! ఇబ చళ్ళు శరా కాటా భం గాగ 
ఫ్ భా ఇళళి ఇల్లా భాసా? బై శే |! ఇల ఇగ భాని ఇల 
ఖా ఇషాల్యా? ఇర్ధిగ ఇగ భైగే క్షి | 



గషళ 

ఇబ్రళఇా గరళం ఇంట్ల! భి పింగళి: | 
ఇ గాసిళళగకా ల్యూ: రు భగగాగళాణా? ఇగ ఇం 11 22 చస ఫి భార 
ఇళ ఉగ కి! భా చస ఫి ఇళ గ ఇ కి! ఇ లగి ఇఇ ఇ 
ఇ బృ గెల్లి గళ5 | 

ఇరషాగాల్లార్తళ గ ఇ గళ ఇ ఇగ కాగి బి భాగ! 
చగ్యాలి | కభ్యాగాాాగాళాాాి పగ: ఇ చలా గాళ్లైి లగా: 
ఇర్గ ॥ ఇ భార లి గొ ₹? ఇగ ఇశ్చళ ఉగ్ ఇ7 ఇల్లీ గాభ? | 
చి గాలి ఇ శ్ర శి, ఇఇ శి ఇళ ల కి! భా గాగ? 
5 కి; భళా ఇల్లి బై |, ఇళ్ల? భర భళి ఖై క్ల | 

ఇ7౯/ఇఇ-భలంాల గాంగ ఇభిలలి ఇళ: | ఇజ్చిళ్యా గాగ? 
జ్ఞాళఇా వగ? ఇషర || ఇబ ఇల ఇగ గగ ₹5| గి ఇళ్ళ ఇర ఇగ 

క్షి | ఇల్లి కళళ? గజా! ఇగ! గాళ్ ఖై?! క్షి | 

ఇఇ ఇఇ: గళాళాఇగి గాత: ఇరా గగ ఇళ ఇళగా | 
ఇ ఇగ లై క్షి! ఇలా ఇగ లిం ఇం ఇ క్రజ్ ఇల్లి గొల | ఇళర 
ఇ౯ ఇలాగ ఇ శ్లి | 

ఇళగాాా ఫి ఇక షభళి ళా: ఇకా: ఇగాంాళ్లగాాా ఇగ్యా సై; | 
ఇగ ఇ భాబి కస్దాాళగ ఇళ ఇజ్ 1 ఇళ కరగని కళళ 

ఇగ ఇఇషిళ ల), బశటిగ కిరి ఇళ ఇంకా ఇళ ఇగ క్షి | 

ఇలాగ (0, భా ఇరగ ఇ ఇరగ ఇళ్ళు కాం గిరాకి 
గర ఇల లం ఇం గగ అగ్గి ఫె వారం జ్రషగ గళ నాల్ ఫె ఇగ 
గలి! కి! ఇది ఇర్గ గి ఇఇ ఇ ఇళ అగా భగ క్షి | 

భం ఇలానా?! భరిం ఇళ భగ క్షి, ఇ గళ ఖగ 

క్రి, ఇంగా ఇగ క్షి! గళ్ ఇ కాకి! భ్ ఇర ఫి ఇళ్ల 
ఇఇ ఇరా! 5కి |, ఇఫ్ ఇగ ఇ ఇగ ఇ ళా ఖగ! క్షి! ఇల్లి ఇర 
ఇ? లి ఇళఖగ కి, ఇరగ గ భం ళల ఇ ఇల ఇగ 
ఖై శి 



(కళ 

ఇఇ ఇకా ఇసి ఇ ఇసి (ఇ గ ఆళి కిట, 
ఇం, ఇగ భెళ్ళాళి ఖబైళి కి! ఇబ్చి ఆగబాా (ఇ శిషాా) ఇ 
అగా ఇ లగ కి! ౫ గాలా గగ ఇ లై భి ఖై సభా భగ 
ఇఇ ఇగ క్షి | [1 ₹గాాల! భి వగ ఇజాష ఇ భి ఇ గగ 

ఇగ భి ఇజం ఇళళి బళాకి, గారి భి కార ష ఇ భగ 
ఇగ ఇళ్తాం ఇగ్య గ ఇ ఇత గబ్చి కాగా ఇంగ గలి ఇ ఇ 
ఇగ! కి | ₹ఇా0గ0 ఇగగ ఇ ఇ ఇళ ఇల్లి ఫి! |! కళ్యా 
గల్లి గాగ? | ఇషా? ఇ క్యాగగా బైల కి | ఇరగ, కర ఇంగా, 
రాారాాగళ లాల ఇ ఇలా ఇళ్ళ? లలి కి! ఇళఇరి స ఇభ? 
ఇగ కి! ఇరా భరి ఫి ఇరగ ఇ ఇగరాంళ లగ కి! ఇర ఫి ఇ 

బా బఖర శ షా ఫె ఇగ బైభం ఇళ లి క్షి! గగషళ! 
ఇగ క్యా ఇజాగా గ ఇళ్ల ఇగ ఇర్యా ఇళ ఇట్టి ఇ! ఇల గ ఫె 
ఇం బ్రా ళం ఇర గాం కి, గా ఇ ఇళ లగా క్ | 

ఇగ: కా! [గగ ఇబ ఇగ భకాణలి ఇ ఇంద? ఇగ ₹45! క్షీ | 
ఇన్నా ఇళ సె భై గ ఇళ వ్రజ [ళజ్రళ ఇల్లి గగ | 

ఇళ్ళళ్షా--గర ళల ఇభభలగ: ఇాళళిగాగ్యా భగ కళ | 
కాషాాఖాన షభరాగిఇంచాగగి |. బ్రష్య్ళ కాగాబ్రాగాంం. కారళ్ళగి 
షా గాం ఇంచి 1 ఇ ఇ ఇరిం ఇళళి (క్షి | 
ఇల ఇఇ బైల కి |! ఇళ రాగం ఇళ? కి | ఇర్థక కళ! లగ! క్, 117 

ఇఇ ఇ ఇల గ లై ఇ ఇబ భ్ గళ్ళ ఇ ళా ఇళ? క్రి! ఇల్ల 
₹||౯ ఇళ శి బగ లి గ ఇఇ లగ ₹గిన్ళాల భళా క్షి! కం ఖ్ ల్లగ 
లగ ఇళ్ల కళ భగళ;ళ్ళఖి లగ క్షి, ఇగ గి ఇ ₹ఇగ క్షి | 

ఇగ గాగ ఇ౫౧ గ ఇగ! గౌక్షాగాం ఇగ ఇళ ళ్ల 
ఇగళ[చి క్షి | ఇ ఇలా బళాగం ఇళ్ళ ఇలా ఇభ ర్రొాళ? గళ? జ్ఞాళా గగ 
ఇఇ గా శి | బా ఇఇ ఇం ఇల్లి గా క్షి | 

ఇళ ఇస్దాఇంగాంగా ఆ|| గ ఇగ గళం ఇని భగ? క్షి ఇగ: 
ఇగాఫ కాగ ఇళ ళ్ళ బ్రైన్ ఇ₹స్లా | గబ్బా ఫణ ఇ ఇబ ఇగ ఇళ ల్లీ 
ఇక ఇ ళల ఇట షి బళ ఇ ఇ ఇ ఇల్లి (గా క్షి, షె 



ము! 

గ్ర ణా ఇభ భాగ కస ఇళ భగ ఇ గస గ ఇగ ఇరగ 
ఇగాష ఖైఖ ఇంగ లి ళా కి గిం భల చ జాం షరా 
కి! కాం ఇగ కణ ఇరా శగ ఇగ గ క్లిగ ఇగ ₹౮| క్షి! 
ఇళ బగా ఇ ౯ ఇ[5 ఇ ఇగ! ఇగళనం ఇళ కాగా ఇగ ఇ ₹ 
ఇళ లభి ఇం ఇ ఇగ ఇళళి క్షి | ఇంగ భగ ఇ ఇళ్ల ఇళ క్షి 
శా [గ ఇ ఇగ భక్షి, ఆగ్ గ ఇఇ ఫి లగ ఇళ ఇగళానల 
ఇన్ని శం ఇర ఇ ఇఇ భార క్షి | ఇళ ఇళ గా భి ఇళఖ్ ₹ గగ 
ఇళ కి; ఇషం? ౪ ఇ ఇగ ఇభ క్షి, భి ఫె ఇళ? గ ఇభ 

ఇళ క్షి గం ళం ఫి ఇల ఇ ఇర గాగ! గ క్రి ఇ₹ఇగ భగ ఇ 

ఇఇ₹ ఇబ ఈ ఇంట్ట్రళ గల్లి లృళ్షగ! | ఇబ ₹ళగిచ ఇళ [ర్య 
ఇగగర భగ కై | ఇంగ ఇష ఇంక భం లి ఇ ఇ? కి | ₹౯౧౫ 

ఇభ. భాం? భగ! క్లి | (౮% గల సె ఇఇ ఇగాఖఫి ఇళ్ళ ఫె ఇనెళ 

ఇఇ ఇ ఇంగ క్షా ఇక భా (||| పరి గ ఖై ఇ ఇ ౪ఇ గ ఇళ? 
ఖా ఇ క్షి | రా గగ భగ ₹0 ఇల ళం ఖం గాగ అగా 

ఖ్ గాంగ క్షి | ఇళ నాను ళ్ళు ఇళ్ళు ₹గాగ శి ఇగ ఇరా 
ఇల ఇళ? గలి భళి క్షి | ₹౯ ఇర 5 ఇ భగ ఇల్లి క్షి గారా 

గజా అగర్ ఇర! శి | ఇబ? ఫి ఇగ ఇగ కాస గ ఇల్లి 
జోగ్ ఇ ఇ ఇంగ! క్షి తం గళ ళు ఇళ కం ఇ భాషల్లాల ఇళ్ల! 
శి గ ఇగ ఖాళ్ల ఇారగాల ఇఇ ఇళ్ళ బళ కి గ భి ఖల 
జలగ భర? గార ఇ భళి క్ల; గా ఇళ ఇబ ఇంగా ల 
ఇఇ శకం ఖగ కి | ఫ్ర కళ్ళ శే! గారా ఇబ భభ భగ క్షి | 
ఇళ కఠ ₹౯| ఇగ! కి! ఇ ఇఇళగ ఇంగ ఇళ్టాం షెళ్లర. బళ్యాళ తిల 
శై జాగ లిగా క్షి | ష్ గంఇళ ఇ ఆళ్ళ? ఇభ ఇళ్ల ఇఇ), 
సళ ఇరిఖా, గ చభిళ భం పిన ర? భగ క్రి, ఇషా భా ఇళ 
ఇఖళ గంగెళ్లారగ కిం బల షక ఇ ఇళ్లకు ఇ గం క్యు భఖ, 
ఫెళ ఇళ అగ ఇలా ఇ ఇగ భగ క్షి, గరా కత్రా కళా గ షెళ్లిర 
ఇం గఇాణలి, లగా, ఫు గా కి ఇర స్యా గణా ఇ కఠ 
భం ఇళ ఇరగ ఇళ జ్ఞాల! ఇళ ఇగ బళ కాన్న భగ క్షి |! ఇట్ 
ఇగగాన్ళా ఇగ గసెక్షర క్రఠ ₹ఇ) గభాం ఫి ఇాభిసై ఇతి భఖ 
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ఇ ఇళ లాగ ఇయం తలి కి, ఇళ లి తరి ఇ భో 
ఆ భి గళ ఇలా గాగ ₹ాళిలా ఇగ క్షి! వగాంగ 
ఇగఇళి ఇళళి ఇల క్షి! భన భం ళ్ళ ఇగ పి; గళ్ ఇళ్ళ 
ఇళాం ఇ₹ళగ? క్షి | ఇగ ఇ భిఖల్ గ భగ ఖగ క్రి, ఇరగ ఇగ 
భెళక్షి! ఇ బ్య ఇ ఇం చ ఇని ళిగభి? ఫి ఇగగా గొళ్నాక్లీ | 
ఇచ ఇళ ఇళ కల భభ ళం ఇ ఇగ గ ఖాలి ఇళ భళి కి | 

ఇషళా ఇల ఇఖిలి బలు ఇఇ [ల వైస్ కి; ఇం ఇభజ్లై ఫె ఇఇ 
ఇళ లగ శీ! ఇ భి భా ఇకంగా ల్ల ఇళ ప్రాట్ ఇళ 

ఇ భాగా భగళ!ల్ల ఇ ఇబ ఆఇగాణ ఇ భళి క్షి | ళా ఇగ 

అఆగం్రిఇ భాద? ఇళ్ల గాంగ | క ఇ అగ్గి ఖాలి గబ్చి ఇగ [5 
ఇగ ఇ కి! ఇల ఇరా శి ఇకార: ఇగ ఇ ఇబ అగ 
ఇ₹|షంద్ర! 3గఇఖ ఇబ క్షి | షర గ్య గాక్చి ఇర్పు ఇల ఇళ జ్ఞా గ 
గాలరి లగి క్షి! ఇళ్ల ఫె ఇఇ గ (ఇనిళా, కేలా కా సాళ్ల 
ఇఇ ఫె ఇం ఇ) ఇంగ గాంళి క్షి |, ఇచి భాగ ఇ ఇ ఇల్లి గొల! | 
కళ్ళా ఇరా శ్రళగ ఇళ ఉగ గళ గా ఇ భల్లా అణా ఇ) 
ఇ ఇచ్చా ఇరా ఇళ అభళ ఇ ఫె బాం్గాసు ఇభ, గా! ఇ9 
ఖా ఇళ ఇఇ భఖ ఇఇ చిం గా కి, గ్యార భళా ఇస ఇళ గగ 
ఇ కాళి, ఇళ, ఇ, ఇగ కళళ వభ భళి (₹17 
ఇజాళ) ఫి ఇంగ ఇగ గాలా కి | ఇ భగ ఇం ఇష్ గా ఇగ 
ఇ క్షి | ₹|౯| భోగం ఇళ్ళ ఇళ గగ ఇ బృబ్యు ఇం ఇజ్ ఇభ భగ క్షీ। 
ఇష! ఇరగ ఇ భి ఇ౯! ₹ [౧౪ ఇ గాగ భర? క్షి! ఇళ కిగలి 
గాచి ఇఇాష ఇగ క్షి | ఇల ఇ గాబా ళ్యగిళ ఇళ ఇ ఇళ ఇ భగ క్షి | 

గా క! గా బల్ స ఇరగ ఇ ఇం ఇగ ఇ క్షి! భభి 
ఖగ ఇగాగా భళి గా భాం! ఇళళి కి | కళ ఇంగా? జ్ఞాల? 
ఇల ఖగ శి ఇలా గరగర ఇషారా ఇగ సి, ఇరగ ఇ17 ఇ 

ఇషం ఇళ ₹2 క్రి గ (5|| ఇ ఇషం ఇగ ఇల్లి బ్రైళ | కాళ 
ఇళ ఇలా షొ భలం ఇబ భి తం ఇళ్ళ భళి కి! ఇజం: 
ఇరగలణ ఇగ భగ ఇబ ఇగ౯ 5|| ఫె ఇళళి భక! ఆఇగగ 

ఇగ ఇ ణి ఇ ఇబ్య [ఇ ఇబ ఇర క్షి ఇ ఇళ భగ ఇగ 
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ఇఆతకి।, చచ ఖ ఇకార ఇం ఇగ కి! షు గళ్చి కా గల్లా 
ఇళ శ్రా గ ఇఇ ఇగ భి ఇ ₹ఇ ఇఇ! అగు ఇళ ఇగాళి, 
జెలి ఇళ గళాగా ర ఇష! ఇళ్ళు రాష ఇ ఇభ ఇగాళళ! 
గళ? ఇళ ₹ గబ్యాళ లిక! శీ! కఠ కం భీ ఇళ భగ తృథి ఇ 
ఇరగ ఇ౭ై/ జర కైళర ఇ ఇళ ఇఇ) ఇబ ₹[| బై క్షి | ఇగ 
ఫై ఇర బం సా ఇఇ కి తం ఇళళి ఇళ కి | ఇ ఇసి ఫి [0 
జిల ఇలా ఇద్దాళ గ క ఇళ భర్గ ఇ ఇం ఇగ కి! భగ రైలు 
ఇచ్చా గ ఇగగ ఇ్య్ధాఫె ₹ళంరళ ఇ భైళిక్షి! ఇరాణా ఇగ ఫె ఖ్రళ 
ఇఇ ₹ళబ్రంాల. ఇరా[ి ఇరగ? ఫాం (జై (భి (7 
భి కళ) | ఇ గకాంగ ఇక్షు కరతి (ఇషా) | ఇం ఇఇ 
ఇళ గృష్యాళరి ఇగ! (గల్లా) (భణ ఇ ఇ, గజి భాభ 
జ్ఞాత) | భగ కళఇగిల, ాంగిం (గొ (భగ ఇగ స శభ 
షా బ్ఞాంగ, గళజ్లై ఇఇ భి జై) | ఇగ ఇగ ₹ళఇ! ఇఇ 
(భగ (బధ ఇ భఖ ఇష్ (భాం (ఇల ₹షారక్షిల 
ణా శ గణ, ఇ అలి భు ఇగ ఉక ఛి, 1 ఇఇ 1లష1 ఇంటి 
ఇళ-రం) | ₹. గలా ఇళ్యాం (గగ) (కాగా గ. 1గషెగగింల 

ఇతి ఉక్షగఇ క్రి ఇళ ఇగ్గగ్ ఇ ఇళ్ల ఇగ భి ఇ భక్షి క5- 
5 ఇ ఇళ క్రి ఇభ బం! కాగా (ఇళ) (ఇ ళా 
జాం ఫి షమగ ఇ) | ఇ ళా ఇగ ఇల ఇర. (భైాఖ) 

(ఇఖం ఇ, ఇషా (ఇ కళ, ఇగ ఇల 0) | ఇం భరళధ/ఇ షె? 
(ఇభాం (ఇబ[్ ఫె 0116 రషగగళా ఇగగఖా ఇఇ ఫె ఇరా భఖ, 
ఇ గలి ఫి ఇళ ఇళళి జజ | భి (భాం (₹ఖ్రళ 
ఇగ ఫి గాచి ఇణలాగర ఫె భభ బిర ఇ ఇర గల ఫె ₹1₹ ఇగాఇా 
క్లఖ) | ఇనాక్ బ్రెరళ్లా? భాభా ఇం భళా బాళళి ఇగ ఫి 
శభ ఇభ భగ ఇరగ ఇరా ఇరగ? ఫి 
ఇదా ళా, భగ ఇ కాళగాగ! ఇఇ: ఇగాగా క్షి, ఇరగ గ్ గా ఇభ 
కి, ఇగ, గా, కాళ ఫె ఇం గ ఇళ్వా? ఇగ ఇల్లై గి గ | 



త్రిశతీ 

ఇంగాణాగా ఇ ఇగ ఫి ఇళ్ళ 

గన ాాగాల గి ఉశళిాాణ |, ఇళ ఇగ భం 
ఇఇ భగ ఖైళ! క్షి | 

ఇరా గగ.క్రంళగాాాళిచేరగభం ఇం అష్ |! ఇకా 
ఇల్లై ఇగ గక ఇఇ కళ%% || ఇఇ భళి కా ఇ ఇ 
ఇ [రా ఇరా తిం గాలి ఖగ క్రి | 

ఇరగ కం భజ ఇ | ఇగ ఇని కి ఇ కస భళే కి | 

ఇగాంలా-క్షగా ఫె ఇఇ జైల్ ఇం గాంగ ₹07 ఇగెక్లి | 

ఇగ? భఇఇళంి ఇ ఇిగ్యాగా ఇలాగ గగ | 
శాఖ ళా గా గాళగగ [ఇ ఇగ ఇ || అభా భి ఇ 
ఇగ ఫి [ళ్ళి భగ లగా గ షల లై కి | బ్రళగ ఇ జైళ్ల! భఖ, ఇగ, 
ఇ₹|₹ ఇఇ గ? గ్గ ఫి ఇగ బార్యా ల్ల! క్షి | 

ఇ₹ఇగ5--ళృళ్ళభళ లఇషగా ఇళ? కాళాగాళగక 1 ఇళ్ల భారగ 
ఇళిగం కళ్ళిళ్య్ళాగం 1 ఇంశిళాణిగిాా బాభి ాళళు! ఇర: ఇంగ 
ఇర్భాగగ ఆన్య్భార్యాళాి | ఇ[౯ ఇం ఇగ గ భైరి భష గాళ్ళ 
ఇరగ ఇలా భర క్రి | గ ళ్ళష శ ఇళ ఇగ శి గరా గ 
ఇఇ శి ఇళ చ గగళలర చి గై ఇ ఇస ఫి బైళళ్ళి భళి? గ 
ఇళళి ర్రం ఇ ఇళ ఇష శా ఇభ గ ఇంధన ఇ్య్చాగ ఇాగ్గన్చి, 

ఇల గ ఇశిఖ ఆచి క్ర ఇ కళళ భి గిగా చ ఇళళి 

అభళంగాాక్రాళళ గ ఇగ ఫి ఖగ ల్లి కళ ఇ[గఇ 

ఇఇ ఇఇ గ ప్రాష్చళ్చళ తాగగా ఇగ. ఇజ్థిళనాగర్న | కాళ్రా?: 
ఇాంజ్రలళాళ్ల షషెట్రళ శఇళగ? ! ఇంసహాగాగ?. బగా భగాా5గ: | 
గళం ఇరా ఇచ అర్య బార్యా | ఇళ ఇళ ఇగ ఇఇిళ్టాగి, 
ఇాళ్లలా ఇసిజి ఇరా ఇల? ఇళ, చ ఇగ భషఖి గగాగా కి | 

శిళాాభాళాం లాగా సరాళషగ) ఇబ ఇబ | ఇ 
కాగాంళషాాంంగాగ రరానళానో! బోగ: || ఇబ ళం ఇర ఇళ్ళు కేల 



ఇలా 

జోల సజ భళి కి! చ భి ఇలాచి ఇభ త ఆనీ ఇగ 
ళా భా క్రి 
ఇరగ [గాగ ఇగ ఇగగగభ గా గాభ ఇగ ₹ 

ఖ్ చాల 7 ఇగ | ఇగ ఆబగ ఇగ బళ ఇళ ఇగ గగ (1 

ఇళ || లాగ ఇ గధ భింళగి ఇ బగా బై కి, ల ఇ క్షి | 

భ్ కా భళి క్షి! ఇ భళి ఇగ ఇట్టి ఇం ఇగ | 

ఇళిళ ఇళ గాభకారగ్య్ళగేచ్చ ఇబజాా గారల ఇచగాగ[ళగా: | 
ఇ౭ంళళ ళన? (గం ఇగఇాగాగా ఇగ్జాత్టైా ₹ష || ఇళ ఇళ త్యాల్ 
ఇళ గ కళా ఇగా్య్రాంి గళళి 54 ఖగ క్షి | 

ఇ1షాాన-- [గే ఇంగ ఇన్గాలి సాగా 55 కత | 
ఇగిలగాగతగ ఇ గఉఇిది ఫభఇజగా లలా షెళరళి || ఇబ అష ౯ 
ఇగ కి టిం బళ భర క్లి | ఇల్ ఫి బాం ఇ ఇళ ఇబ! కి! భగ 
ఇగ ఫె బళా చల్తా భగ! ప్లి | గెళరగా ఇగ క్షి | 

ఇఇ[ఇఇ--నషార్రారూల్నా ఇని ఇంగ ఇం్చచా[్న | గాలా [ఇ 
ఇగ ఇబ ఇకార ఇషా 11 ఇళ ఇరగ ఇళ్ళు యి, గాణ్ఖ 11 
ఇళళి? ౯ కళా ఇగ? ఇ (గ? లగ! క్షి | 

ఇఇ శాళాగళ్ళ: ఇగాటంళాగాగగ్నా గలా కార్త తంల ఇగ | 

ఇ కళా చెళ్ళు ఇళళి ఇగ్యాం,. కళ భం క్షి! ఇళ ఇ ఇళ 
ఇ క్షై। 

ఇకఇాలాంగలం భారళళ్ళా బాణా? ఇభాళ ఇళ్ళ జి? ఇగ 
చేజ్ ఇల 1 ₹6 బ్రాం [1 ఇళ ఇళ ఖగ! బళా శే ఇాగాళ్న || 
ఇబ ఇళ్ళు గాలం ఇళాళనా ఇంళ్ళాగ, ఇజ్ ఆగాణ ఇ అర ఇళ! 
శ్రళగాాఖి ఇ ఇగ? ఇ భ్రైషష ళా భగ క్షి | 

ఇభ ళాంభాగి ఇస భగ. ఇల గగంళళంళత్ర: |! ఇరళాళిళ్ళే- 
బళళ: ఇళ్రాాంగాగగళ: 1 ఇబ్రగలా, గగ ళా కం శశ ఇ, 
గా భర ఇగ? ఇళ ఇళళి గ భళా క్షి | 



భక 

కళగా ఖ ఇఇ ళరారా బ్రరఖి ఇాభళళ భెాటి గ్య: | 
కాజా? బ₹ళగాఇన ఇగ ఇళళి: భాతి కు 1 ఇఇ చెసి కాళి, 
భాగా, ఇష ఆళిఖి, భా భా క్షి | 

ఇాలళ---గ2 కలా, ఇళ్ళు కలి భి ఇగ శ గరా ఇసి 
ఇం ఇళ, ఇంచి ౪౯ లగ క్రి, ఇళ ఇ ₹100 ఇల ఇట్టి ఖైళ | 
ఇచి ఇ ఆ భా భళి క్షి | 

ఇల ₹1ఇళాలై ఇళఇ ఇారాళళా, భల భిభలి సి కళ? 
ఇళాషా లం ఇడ అగ్గి ఇ ఇత ఆగాలా? ఇఇ కి! ఇన్ ఇగ 
ఇళ ఇర కి! సారిగ, భళి ఇర ఇగ గి ఇం బగ క్రి! 97 ఇగ బిగి క్షి | 

ఇ₹₹ఇఇా--గాళ్ళాణు భట! భం ఇస్రఖిగా కళగా? ఇగ? | 
ని క! ఉళంళళళిరి ఇం కచ సాళగగాాి) || ఇళ్ల భం, 
క్రళళ్శా శఇరాఖా ఇళళి ఇళ. గాభసగా ఇల్ ఇ ఇళాషాా. ఇభొగషా?ళా! 
ఇగ కి! ఉల! ₹*ఇగ్ర భి ఇగ షా ఖం ఖై క్షి! ఇస కాజ కరే 
భగ క్షి | 

ఇషం ఇగాగళ్లి ఇభిలి కాల ₹1 రల ఇ క్యళగాష[?కగ ల్లి ఇ 
ఇభ శి ఇగగభి ₹% లిక శి | గా ఫి ఇ గ ఇగ ఇఇ ఇజళ 

ఇలా భళి కి | ఇళళి ళా ఇ ఖాలి ఇరా క్షి | ఇంగా గ ఇగ 
గగ భిళ్ళా ఇగ క్షి | చంగాం ఇంజ భి సరా లగి! ఇంగా గ 
[ఇ భగ ఇభ ₹ ₹%% ఇల్లి ఇరగ? | ఇషా ₹1ఇ₹ బళ ఇల్లీ గాగ | 

ఇభ ఫి ఇఇ ఇనా ఇల భాసాక్షి, భజభాల ఇళ ఇం భైఖాం 
బ్యా ఖగ కి | షా ఇఇ ఇట్టి ఇగ | ఇభ చా షష ఇంగా ఇగ 
ఇచి ఇం ఇభ ₹ఆ ఇ గాంగ కి! భణ భగ ఇ ఇలాగ భా ఇ 
ఖా ఖిలా క్రి! భళా గ బ్రై(? గాంగ? వరి క్షి | ₹₹ భల) ఇ ఇలాగా 
ఇఇ క్షి | 

ఇషా అధళణ్యు యి. కారం చతల! శ ఇభ 
భాం | కాని ఇషా. ఇాభ్యా: అాగాగాగి 1 ఇల్లి ఈష ఇగ 
ఖ్ ఇళ్ళ ఇఇ క్రి, భయ గళరి్ ఇషా, ఇని ఆగ ఇ భాగ్ ఇ 



(ం-కే 
ఇ₹ణా భళా గీ! ఆళి చ ఇ అంగ కలి భి ళ్ళ శశీ! 
ఇజ్ర క్యా ఇబ ఖ్ ₹గ ఇ ఇ భఇ గ ఖై ఇ భాగ్య లక క్షి | ఇంళ్యాషఖ 
ఇళ? ఇళళి క్షి | 

ఇగ అంగ ఇళ! గి ఇగ భాగా ఇగాసఫి ఇరా ఇ 
ఇర్యళి భై ఇలాచి క్షి | ఇ బలగ: ఉళ, ఇలా కళా ఇచ్చి గగ ఇళ్ళ 

భా ళా ఈ; ఫాిక్షి, ఇగ గ భి ఇలా! లాగ భి ఇస గ లై ఇ 
కళళ లగ భై కీ! ఇల ఫి గా ఇగా ఇచా ణా లగ ఇల 

ఇ ఖాంరగ ఇ ళ్చాభగణ ఇల్లి బై ఇహ! ఇగ గల్లి ఇ ఇళ ఇగ 

భి? క్షి ఇగ: కళ్ బిల ఇర ఇ భై ఇళ గారాగ | శ్రర భిర ఇఇ 
₹ఇ గలి ళ ఇగగ భం ₹35 ఇ లాగి బై క్షి, బిగ ల్లి గ 
ఇళ ఆగి గళ ఇ ఆలి లగా క్షి ౪౯: కళళ ఇ? గొళా? క్షి | 

ఇగాగ అబ్చాఇ-ంంలగా ఇగ గగాాభన్షాఇఖి క్షి భం ఇఇ ఇళ ఇక 1 
ఇళళి ఇర గార ఇ ఇరగ? లి క్షి | ఇగ ఇగ ఇ ఇ ఇళ 

క్రఇళళల ఇగ! శశి | ఇఇ ఇట్టి శక్రం బైాం ఇళ ఇల గ కాగా 
ఇషం కరగ ఇ ఇరగ చ శి ఇళ్ళ ఇఇ ఫె ఇస గ ఇం ఇజ్? ప్ల 

ఇరగ కం ఇంగా ఇగ ఇ కర ఇల్లి బ్ర! గధ ఇళ ఇగ గ 
ఇగ ఇగ శ త్రళ (75 క్షి |! ఇంగా ఇంగ ఇగ కి | క్యూ ₹11 
ఇ ఇభ ఫి ఇళ ఇగగ భగ భై ఇ క్షి గా ఇళ్ల ఇకా ఉంరగా 

గ ఖగ శి (ఇభ ఇలా ఇరా్ళగాల (న) |! షం గ్యాగ్లా ఇభ, 
గ్ర ఇర భం ఇఖగ ఇ బాగం ఇల భాగాల స భఖ? ఇళళి శ్రి | 
ఇన 7 గ భభలి ఇభ భై క్లి! ఇల భగ ఇళ గ 
కఇళళ లి ఇ శాధ ఇళయ గ త్తజ ఫర క్షి భం కళగా గ ల్చిజ గా 
గ శ్యాకి ఇసి కళ్ల లగి కి, ఇ ఫి గార ఇస్ ఫి భా శ రాగా 
ఇ ఖం (౯ కఠ శృళ తగి కాక ఇగ్జా గ కాగా ఇంర్లా [౯౯ ఇబ 
కి, బంచాణ ఇగాళి ఇల్ ఇల! గళ్ళ కి, గగ కళ ఇళ 
కి ఇళ ఇగ గా ఇగ ఇగ ఇల్లి ఇగళ/గ క్షి | 

ఇఇ వృదా? ఫి ఇగ గ గళం ఇళ |, (1) ఇ భం రి భి 
ఇ ఇరా ఇళ1ఇ1611ఇ ఇగ శిఖ ఇళ (9) ఇగాణ గ 



ల! 

ఇగ [5 లై (ఇ) భళా ఇరా? గ బళ ఇ ఈష కష ఇరా భి ₹్ల 
శ భళి ఫె సెగ ళా ఇ ఇగాలైి (౮) ఇ గిగా ఇ భా? ఖై 
(ఆ) ఇభ ఇళ? శారా, ఇనా ఇగ ఇ ఇరా బి ఇ లి (క ఇ 
శారా ఇఇ భై ఇగ్గాగ లి ఇళళి ఇగ షష భా ఇ? ఇరా క్యాభ? 
ఇఇఖా క్షీ, ఇలా ళాల భఖ గ భగ కిం భంగ ఇళ ఇ ఇరా? 
ఇళ్ల బాగా ఇరా శ్రి (€( ఇ1ఇ10310 ఇ ఇగ ఫి లభి ఫె ఇబ భి 
ఇ ఇం లి లిళ ఇల్లా? లగ కి! ఇనా ఇగ గగ ఫ్ గ లి ఇ 

ఇఇ ఇగ ఫి ళం ఇగ గ ఇరా గ ఇద్యా ఇల్లి ఫై | ఇ 
ఇగ ఇగ ఇ ఇగ 1141311010 ఇ ఇగ? గి బై క్లి | 

ఇం్రగాణ కాగా గర్యా ఫె ఇరగ ఇఇ గాగ 6? శి! ఇ ఇగ! 
ఇ ఇగ భా భష ఇ ఇళ్ళ ఫి ఇ ఇ ఇగ ఇళ్ల బళ ఇగ 
ఇర గల ఇగ క్రి! షా గారు ఇసి బా, ఇం ఇళ క్రళ ఇ భగ 
ఇగ గాంగ క్షి! ఇగ ఇగల ఇ ఇం ఇర గోర షగభళ 
ఇళళి ఇళ్ళ ్ యా? ఫి ఇగ చ ళ్ళ్యాఇ ఇళిక్ష, ఇజ్లిగకగా ఉళచ ఇళ్ళ 
ఫా షా కరగ 1౫ ఇళ!5 క్షి; ఉల్లి ఫి ఇఇ గాం జలగ క్షి | 
ఇఖ్ గగ రంగ లి ఇఇ ఫె ఇళ (స ఇసాక్షి! ఇల భా ఇ 
ఇ౭5 ఇగ! క్షి | 

ఇషళ్షరాా(10) పాం జా భాతి ఇర ఇళ (శ్రా, 
(బ్య అతా ఇ? ఉాాళాళాా ఫి ఇళ ఇగ ఇగ భకర 
ఇగ ళ్చర్ళ కాగ ఇల్లి బ్రైట్ |! (0) భష ఇళళి (షా) 

(ఇరా ఇ కాగి కరు క ఇల క్ర) | (0) ఫాగ్ జ్యో 

ళం ని 
ష్ ( 600 ళ్ళ ట్! 

గిఇ 9 క్ష 

ర్ ఇ ౪ ళ్ళ 
నక 



ల! 

ఇగా గ. 16-షా%లంం కి భ్. ఇభ లస ఇం ఇట్ పెళ 
ఇలాగ ఇంగ ఇగ ఇం ఇళ? ఇ గాం | గ 
ఇళ జెర ఇగ ఇళ భా ఆం గణ, కాళాగ[న ఇల్లీ బళ | 

(ఈ) ఇభ భా ఇగ ౯ కి-ంధంల90 ఇ ఇ 06 (గఇబ్చి ఇ 
ఇ₹జగ ఫి షా కి! గా ఇళళ్రాక్షి, భట బగా ఇజలక్షి | 

ర్ ఇభ | 

(4) ఇభ భాషగా ఇ ఇటాలి గగ ఇ. ఇరా? 
₹7ఇ07 1 చ షగళ ఇనిల శీ | కళ్యా గ్ ఇగ భారి కాగ్ భి | 

(ఇ గొళళ్ల క, కళ ఇషా జ్ఞగ్ళ కంర ఇగ ఇ లక్ భాం గొల | 

(ఇ) ఇ ఇకా? ఇజం ఇభ కాళి, ఇంగ్ల. ఇనా ఇ. 
ఇఇ్గంళఇ-ళిలతళి క్లగఇ | 

ఇం గ, రక్త ళ్ 

రగ శ ఇకా య 

స ళ్ళ 

య ర వె ఇ 

షె ఈక. 

చె ఇఇంది ఇిగగాాం గళ కారాషాఇఖా ఇ కాళి ఇ | భఇారళి! ఇ 
ఇళ ఇ భాం ఇ ఇ క్షి, ఇగ లా ఇంగ? ఇజ్ఞ భోగ 55 జై | 

ఇఇ ఇ౧గా5 ౯|| ఇళ | 



వ! 

(9) ఇల్లారల్లా ఇ కలగా ఇగ? క ఇళాాకన ఇళ ఇభ 
జ ఇరాంఇ ఇరా కాసు భల గ ఇ్గాక్షి, భగ్గషా ఇరగ 
ఇనా ఇఇ ఇళ భం ఇళ ఇం ళ్ళ బళ |, భగ భల గి | రగ 
ఇగ ఇల్లి ఇళ | 

ఇషం: ఇ్యైల్ ఇ ఇలా గ ఇల కళ్యా ఫి ఇగ ₹ ఇగ 
ఇగ ళ్ళ కిం ఇరా ఫి ఇళ ఇ ఇళ ఇబ బ్రైళాక్షి! ఇగ 
ఆగ గాలి లి ఇ ఇల్యు ఫె ఇళా ఇెట్ట[ి ఇ కి! గగ ర 
ఇఇ ఫి ఇళ భగ? క్షి | భాగా ఇస ఇరగ భకర ఖై ₹ ఇఇ ఇ 
ఇల కి! ఇల గాం లై చ ఇశ్రా ర్ గ ఇగ? 

శా చి ఇళ గాని, ఇఇ ఇ ఇళ సభగా ఖగ క్షి | ఇగ! ఇ? 
గర్భా ఇళ! [౯ ఇ ₹1ఇ ఇం ఇం ఇగ బళా లగ క్షి, ఇళ 
కాళ్లి ఇష ఇ ఇ భాభా ఖగ క్షి | 

ఇగ ఆ్గగాగ్ ఇసి ఇరా 

అజాగ-ంగగ లృగ/ళళిళళ్నా | ఇళ ఇగ బళ ఇ కాగ[్ష 

ఇళ క్షి । 

ఇధి కగరకరాంలానఖ: ఇశ్రళ్య్తారణాానాగ గళాలు | 
రా భిళటైిగ: ఇరగ ఇ ఇష ఇస || ఇళ్ల ఇగ ఇగ ఇటు, 
రగా శృళ ఇగ ఇళ గా ఇళ ఇళర ఇ ఇ ళాల? ఇగ కి | 

షళగాఇంంగి కళ్యా [[న ఆగాలా కంర ఇని ॥ ఇ 
కాం ఇరగ గా ఆగిభైగ లగ? శ్రి || 

ఇళంంఇాళాాళాగాం. బృటగం గర్ధాలిరశాకం ! భాగా: లృళగ! ఇ 
అన ఇ భి! భి ఇష భి ఇచి ఇట్టాంి భాగ ఇం | 
రా భం స కళళత్రాంషాోక 1 గాం అలై కగళగగ 
షె ఇాంాళ్న భగ? కర్ ఇ ఇం భాగా 
జ్యా ఇళ ఆం ఇగ్గా ఇచాలా గగ ఇళ భగ ఇ 



స! 

ఇల ఇ ఇఆగాళా భా ఇం ఇ? ఇరాని భర కి! గాణ ఇగ 
శా ఇ ఆ గల్లి భి భా ఇళ కాగా ఇర ఖైగె క్షి ఇ ₹7 
ఇనా గ ఇళషఖి గా ఇంగా? క్రి, ఇళ వాం? భాషల) ఉలి 
ఇల్లై ఇగ ₹ఇ ఫి ఇగ గ బగ బ్రఇక్షి | 

ఇలాకాలో ఇగ గగ గగ కళల | ఇళ ఇళ ఇగ ఇళ 
[౮ శ క లి శ | 

ఇరా గొగఖాఇగళి ఇఇ | ఇగ ఇ బై బైళి 
కి ఇళ్ళ గళ ఇ ఇళ భగ క్షి | 

ఇంగా ఇలైా-గగరలా ర 7 గరా క్రి భా గాలా 
ఇం ₹ఇగ ఇ౫|| 1 ఇళళి కళ భిగ్యాడాగా ఇళళి: ఇష్యార్నా 
ఇబశిళ ₹ || ఇని ఇఇ గళ గాసబ్త ఇం ఇం ఇగ శి | 
ఇభ! ల ఇ ఇఇ ఇళ కి! ₹ఇఇ 2౮/5 ఇ భగ క్షి! ఇఇ గాలి గా 
శృళ ౯౮|| గి | ఇళ లగ లల! శి| ఇబ ఇగాం ఇ ఇళళి ఖగ క్షి | 

అచ ₹1₹---ఇచరాధ్యాచణ్థ గచ. ఇళళఖ్రైాం గరా? | 
ఇభస్ధాంగ ఇస్ ఇ లి ఇగాంళిధాంలటగాగిళం 1 ఇళ్ల ఇర్ధగ 
ఇ. ఇగల్లిగా ఇగల్టిా. ఇభ, గళ గగ భి ఇఇ? ఇళ! 9 
ఇళ? భ్రైగ ఇరగ ఫె ఇభ ఖైఖం ఉల్లి? బైల? ఖగ! క్షి | 

ఇళఇగాళాగళ--ళగభగరలాి?. గళ క్ష ఇరా ఇగ: 
ళం, ఇళాలు ఇర [గం ఇరగ భి గారంగా 1 ఇళ్ల ఇగ 
ఇగ సా కలగా [ఇళ ఇషా గ టగా క, గాణ స్తా గాభరాగా 

లె? క్షి ॥ 
కశళఇాంాళగ ఇగ స గార ఇగాగాళాల్తాళా లగ! ఇగ? 

ఇభాా ఇగ ఇళ! క్షే 

ఇగగిగళంకాగ ఇన ఇగ బ్రైగి ఇని గళళళ | ఇగళ ఇఇ 
ఇస ఇంగ: ఇళ 1) ఇబ ఇగల్టిా ఇషాన్ ఇళ్ళ ఫె ఇభ అలాల 
ఇళ ఇస ఇ ఇ్య్ధాంగా భగ క్లే | 



ళ్ళ 

ఇసక -ల్చర్టగంాల! కాగా సాగా గాగ ఇలా. 
ఖ్ || ఇజ్రికగ్గా కళ గళ ర్త ని గా గలా ఇరం ఖా గాణ 
గళ? కళ్ళ ఇ భగ క్లే | 

ఇలాగా. బాజాణళ ఇటచాంి ఇ భళి ఇ భణ 
ఖై, ఇళ కళా [ఇర్రాం అజ ఇళ కషి భాగ ఇంణు 1 
ళిజై కాం గా ఇ ఇగల్రిగా కళ ఇళ గిభర ఫి అ ఇఇ, భాగా 
ళాల శి! ఇళ ఇళ భళగాగా ఇల్లి ఇ! | 

ఇరా ంాళాళోరా గాన రల ఇని లృచి కిసగా: | ఇళ కల, 
ఇచట కాల్ల ఇగళిగా కల్లా ఇ గళ ణా ల క్ | 

ఇ₹ఇభాగాధనా? గాగ. ఇాభాిగషాభకాగాణ భళా: | 
గాలా? గారాల ఇరా గాన ఇళళి ఇనా || ఇళ గఇాభ్యాటి 
ఇ భైట్ల, గగా ఇగ ఇ ఇగ క ఇల్లి బైట్! ఇగ ఇగ బీ 
గాం క్షి, భళి ఇళ! ల్లి ఇరా కి! ఇనా కాగ ఇళ ఇగగ ఇ 
ఇ లి? క్షి | 

ఇళఇ--ఇై గాబళ్టు ఇగాాారళ్షగా కళ ఇ భగ ఇ ₹జ్రాం 
ఇల కరర కగటా ₹; భి కి! ఇగ ఇం ఇ? భగ క్షి | 

ఇష ఇబైఇ కాం కణ శి ఇ లి కి | 

ఇఇ ఇాభిలాచజి భా లై శి! కరి ఇళ ఇగ! క్షి | 
కళగా గాలం ఇ ఇరగ? ప్రి | ఫె ఇ ఫె కలా ఫె ఇ ఇగ 
జంళఖ లగ శి | ఈగ ఆ|| ఇాగిళళి ఇ జాగా ఖగ క్షీ | 

ఇళిగళ-గాళ గ షాంర్య్ళాళళు భగాన్ని భళి ఇళ్ళని ఇగఖి ₹₹ 
జే |, అబా ఇరగ ఇళ జ్ఞ ఇంళాగా ఇళళి 11 ₹2 భళా 
ఇరా ఇగాగా కారాక, ఇళ ఇళ ఇల్లా ఇళ! క్షి | 

ఇఇ ఇరగ గగ రాళ ఇం బరా 7 గాలా గ క్యా 
ఇగికఇి ఇగ ఇ ౯ ఇబ్చి ఇ ఇభాభి, గారి భగ, 

ఇచళు సాళ్లగ ఇళ గాం భగ కి! ఇఇ ఇగ్గా ఇళగభాగా, 
ఇగ... ౪ 



శి 

షణ ఇగ ఇం గి గ భా ఇళ కీ ఇళ కాగా కాగ ఇంగా? 
షి, భాధా ఇకా ఇలు కళా భగ్ఇ ఇ ఖాసి భకక? ఇళ్ళ 

ఇషం ఇగ చాచి లాం! రగా ౫ ఇగ క్షి; ఛి కభణాాన ఖి 
జాళళ గ భంగం బ్ర భా ఇ గా? కి! ళ్ళ అఇగాగ భగ భా 
బళ ళ్ళు ఇహ ఇళ ఇసక, కళ్ళు ఇగ ఫి గాగ గ శ్రగాల్ల 
ఇళ వగఇాగఖ ఇరా? లం కి, ఇ గాణ చ ఇల గంగెళార 
షి బగా లలి కి! అభ ళ కా ఇ భర వా్లార గ ఇ ఇ 
శె గాభ లర క్షి! ఇచా ఖా? ఇ అధాంగ గళ క్రి, ఇ ఇ 
ఇక్యగ భగ భై గా? ఫె ఇ ఖాం క్షి! ఇరా భగ గ గా 
గ ఇగ్ధర ఇం లగ కి! ఇ! అగా ఇంగా కాళ బళగ ఇ? 
ఇజం ఇదిాళ! భళా కి! భం ఇజ్ గ గగళఇగా ఇంభగా? 
ఇ₹౪౮| | (7 గలా శీ; ఇఇ గళ ఆ ఇ ళల ఇర గ 
ఇఇ ఇగ క్షి | 

బాకా లారా: ! భార | ఇగ గాత ఇంగా 
గర్తారగాణార్ | ఆళాాభగ గళిటిళ్య: | ధ్యాన కల గాగణలాగ్నా | 
ఇబ లభి లగ! శి | కాంచి ఇరా ఇ భగళం ఇగ కి! ఇఇ 
ఇచ్ గ ఇలాగ, ఇభ ఇగా!గ! క్షి, ఇళళి చ ఇ లఅ్యాక్టైి గ ఇల ఇ 
ఇఇ గా చళ్ళ ఫి! కి! [గళం ₹ కళ లై ఉగ ఇ 
ఇగ ఇగ) క్షి | 

ఇష ఇభాంా-కణలి?ా శభ ఇ ఇలాగ, ఇ, కాం, 
గంధం గరగాగాళ్హి ఇగాాభాం బలళ ఇళగాగభన? లి ఇన 
ఇగ్గగాళా ఇం. గారం ఇలా భల ల గ భరకా 
ఇ ఇఇ భాగ గ ఇగ ఫె ఇం ఖాళి ఇళళి క్ల ఇళ! ఇస్ధగజ కాగ, 
ఇన్నా, రాళ వాల గళ! జలా గ ఇఇ! కి | ఇతి గాగభంి లగా ఫె 
ఇఇ కాళిగా ఇరగ ఇళ గాక్షి ఆగ ఖా షా గ్య ఇళ, 
గిర, కార గిగా గ ఇగ్గా కీ 

ఇర ఇబ్చాఇాచళగ గస గ్ర ఇ్యృా భా ఇళ శాం, 
ఇఇ భగ ఇచ ఇతి ఇభ ఇంగ కి! 11? ఇ ఇరగ 



₹ం 

ఇల్లి లగ గ ఇం ఇళని ఇ ఇ ఇగ ఇ సం ఇ జ శి బిఇ క్లి | 
గగ భాగ 9౯ ఇళ కి ఇ ఈగ కం ఇ ₹ భళి క్షి | గ 

ణా ఇ ఇనాం భాగ ఇభిలలి| ఇభళిఖ ఇళ జ్ ఇభ 
ఇ భీ బళ ఇల భిలి కి! ఇం గ భి ఇల్లి భళి | ఇటా? 
ఇళ కి! జాగా ఇ కి! భాగాన ఫె ఇం ఇని క్లే! గళ ఇ 
ఇళళి ఇన్యా లగ! క్షి ఇ? ₹5 శల ఇషాక్ రఖ్ ఇట్టి ల్ | ఇని 

చొ ఇగషగా బైల కి; ఇసాన్లా? భి గారా తార! ఇల్లి ఇగ! | ఇళళి 
ఇ ఇరా? ఇ ఇఫ్ ణా తాం లిం? క్షి, ఇళ్ల గాగ ఫె ఇగ గ జక 
ఇగ రల 4 భళి శే! లలి 715 ఇ గ ఇల 
ళా లచభ్ ౯౯ ఇగ ఖా ఆగాలి 7 భారా? ఇఇ ఇళ |, అకారక బెల 
ఇ గళ గాగ ఇళళి ఇ ఇఇ ఇర, లం? ఇం ఖా క్ల గా 
ఇఇారా ఇన్ కళా లర! శి | సాగ్ గం ఇ గాళా ఇగ లగ శే | 
జాం భి [0-4 ₹₹. ఇ, ఇ భళి భి; క ఇఇ భి. ఇఇ 
ఇ ఇస్గగా భి ఈ ఇ వగ కి! ఇభ ఇభ, ఇళిళా ఇల్ 
ఇఇ ఫె ఇ గ ఇళ లగెక్లీ 

ఆభ వగా ఇ వాల ఇ భా ఇగ గళ్ల కీ! చ భర 

ఖాళి, లి ఇల్ ఇ భాభి శి, ఇ లా గ కళ్ళ ₹| గ 

సభాం లకే! ఆ|| లగ ఇ భా భి ఫి కి! భి కాం 

ఇరగ గళ భగ ఇర ఇష ఫి ఇఅాక్యాా క్షి, ఇ 7 ₹ 

అణ ఇక ఇల్లి ఇ | 

ఇళశంాంా(1) ఇ ళన ఇం ఇని సనా ఇం ₹భగభి 

చ, భగ గ బళా గా ఇ భచెగాలిగా ఇగాభా భి కల ఖ్ | 

ఇగసి గభగా గ బైన గ ఇగ ఇ 

(ఇ) భారా ఇగ 1ళాఇం? భళి లాం? 5 ఇల్ కారం 

భాగ ఇషం | 



ఒ. 

ఇషా ఇళ! గ? ఇల్లి గళ భిభారి భగ ఇ ఇ ర్ట ఇ 
ఇగ ఈక? ₹5 | ఇగ ఇభ గాల? | ఇఇ ఇఇ రచి, ఇకా? 
ఇ బళ్ల భాద! ₹౯/్షాం! క్లే | 

ఇ ళగ ఇ ఇలాటి ఇళ 

ఇగ ఇ బాగభళా-రత్చ్రఇనిళళాణ్న ఇ | ఇళ త్రి ఖగ 
గ్ ఇగ? కే 

ఇంళళళగ్ కాగిన ఇ[: కర ఇల్ ఇ భాళగాగాా! 
ఇగ | ఇంచి గి ఉళ్తారగాల! ఇ || ఇగ ఇల్ జగాన 
కం గళ గల్ల ఇ ఇగ లళ క్షి! ఇళ్లిగార గళ్ భం ఇగాగగ్షిళ్షి 
ఇ గగ భగ క్షీ | 

ఇగళలాఇకి ఇళ కళ ఇగ (గగ ఇ భగ ₹[ ఇంగ: 
ఇలాగ కళ్ రల || ఇఇ ఇరు కళ ఇ ఇఇ ఇళ శి 

ఇళ్ల ఇగ గిగా గ భై ఇ ఇలాగా ఇ| ఇ జగ క్షి | 

ఇగంళిర. ఇళ్తాంగాగగల్ ఇతాగగం | ఇం కలి 
ఇగ ఇళ ఇంభగాా భి! ఇాగషగు కాం ఇ: 
ఇళష[గఖ: | ఇరా చాక్యాగనాలణ ఇసి ఇగ | ఇ్గా ఫి 
ఇషారా ఇళ ఇగాాాగగ్ ఉపి ఇళ క్ల, ఇబ భళా ఇ? క్యా 75 గ 
ఖఇి ఇ చిభగి ఇ ఇగ ఇరాఖళా. కాం ఇళ్ళ ఇళ్ళ ఇషా ఇ ఇ₹15 
ఇర?! భగ! కి | ఇళళి! ఇఇ ఇ ఇళ బైష్లె | 



కీ 

ఇళళి భంగ క్రాం భిసణో |. ఇ ఇరగ కారాగార ఇట 
ఇళ? జ్ఞా కళగా గా బా భగ క | 

కళగాళంాగన ఇష ఇగ గ ఇళ గాలి ఇసి గారా 
ఇళళఇ కాం 1 ఇగ: | ఇబ ఇగ గఇగ్కి కాం ఖగ జ్ఞళ గ షం, 
ఇఇ ఇగ క్రి | ఇక్టి తగగ ఇ ళా భగ భగ క్షి: 

ఇశ్రైళాషగనగఖ-- గళం ఇళ గక్యా అగి? ఇటా ాభాళ్తాల 
ఇళగాభ/ఖిర్యా | కళగళ లృఇర్షా జాగా కాగ గారా గ ఇంాన్టాన 
ఇరగ || ఇబ గగగాగి ఇర్చైగ గానా ఇరా భజ భి లా ఇ 

ఇరా ₹|షఖల, ఇకార ఇళ భగ క్లే 1 

ఇళిళ--కడేలన ఇగళ్ష[ై గరగ ఇళళి బచాాసాణ | 
ఇరగ గంళాళచళి గ ఇళ్ళ ఇచా ఇగ || ఇళ్ల ఇరగ ఇగ, 
చేఇళ ఇ భల ఆసా ఇళళి గ గళాాగాను గ ఇలా గగ 
ఇళ? ఇగ లై శ్లి | 

ఇ1గగఇంభిగళాతా. బచర్తడ. జ్రభగ్ ఇగ: | ఇాళాల్యాలే- 

కభాణఇళి/గ ఇళ ఇధి || ఇళ్ల కరన, గొళగా గషగా ₹ళిలా గళ? 
ఇళ ఇ ఇగ లగ! క్షి | 

ఇళిఖాంగానం కళాగగ[గగాగ ఇళళి! గళ ₹ఇగషళాంగాగ్షైగ: 
ఇళగ గరా 1 ఇ ఇళగాగా ఇఇ ఇ ఇఇ ఇ భషగాలి, ఇగ 
ఇఇ ఇషా? ఖగ! క్షి | 

ఇగధాంానాగి ఇసూ అభా ఇంణగ్య్ళి 6 గారాల ఇళ 
చిరు ఇళ ఇ గాళ్ కర అగ్ని బళ శ్రరాగ్ ఇనళ్యా[ా: || 
ఇ ౧|| ఫి ణా ఇఇ ల కి ర ఇగ ఇళ ఇం ఖగ క్షి, ఇరా 
తళ, ఇ ఇ! గాగ ఇ ల్తష ఇట్టి గాం |. ఇల్లి కరగి. అ 
శళ్యాగ్ ఇ బాగ లి? క్షి | 

ఇ|భగాగా్డా-భంగరలు ఇఇ [౯ ఇణ్రైాా. ఇళ ఇాళభ కజగం 
గాగ |! ఇని భం కల్ ఇబ ఇబ గాసి భాగా ర్రా ఇలా || 
ఇగ అగి కా గ ఇ ఇ లజ కళా ఇ సస్య గా! భో; 
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ఇగ ఇ గ ఇ ఇళ కాంలగ బా ఇ శి ఇ || ఇ 
ఇంగా షి భై గాగ? ఇ బర్మా ఖైళా క్ష, ఇ ఇగ భగ క బజ్ 
గాం కి గ జి లి కి! ఖర్ బగ్ ఇ ఇళ్ల ఇ ల్లి 
కంర ఇగ ఇఇ? క్షి | ఇని కిళం ఇలాగా ఇగ ఇఇ ఇం ₹/ ఇళ! 
ఇఇ శి గాం భగ క్షి | 

ఇనాం గాళి! ఇ? సళళ ఇం కాం ఇగ || చళ్ళ 
ఇఇ ఇళ ఇాగి ఇనా కం ఇళ? ఇట స భి శసాాాా? ఖగ కి | 

అగా ఇఇఇ-భాిగాన. ఆళ్ల ఇం ఇ ఇళ ఇళ్ల | 
ఖాళిగా ఇషానాన్ల ల ఇగళ్ళంళ త్రభగ! గగ సెళ్లి భగ ఇకగా గ ల్లి లగ 
ఇగ భి ఇభ? ౯1౯ ఖై ఇ ఇగ ఇళ ఇళ! ఇగ గొలగా? క్షి | 

గళ్ల కళగం గ తళ ఇర, గగ బలి ఆషషష!ల! ఖగ! క్షి। 

బళా చ టై గస్టాస ఇళళి ₹ఇగను ఇచి! | 
అలి ఇ లా అభ్య కాంలాణిళ శేగగిలు కగు 11 
ఇళ్ల ఇగా ₹ళ%ఇ ఇ ఇళ్ళ ఇ బై ఇఇ షకగగ, ఇగ భగ ఇ 
ఇర భగ లాల లక్షి, ఇం 6 గ ఇళ్ఞాగ గి ఇళ 

ఇ క్షే। 
ఇగ--చలైి ఇ ఇళ ఇ కరం ఇక? బళ్ళు భగ్గగా 

ఇభ్షాఖ ఇళ? ఫెళ శే | 

ఇ ఆగాలాాచళ్లి ఇరగ ఇం గగ ఇ ఉజగజి ఇరా? 
క్షి, ఖభ్యా గాగ ఇగ ఇ భగ కే! ఇబ ఇగ ఫి అం భాం ఖగ క్షి 
భళా ఇ ఇషా ఇక కి; ఇర ఇ ఇగ ఇం కి! భా? 
ఇళ క్షి | 

బాషా లాలి |! ఇనా: గాగిరి | 
ఇళ ఇగాాగాల | కర్య్ళా ఇరా: ఫా ఇనా ఇల్లాలి 
ఇడం! ఇం గాల: | ఇంగ గాగ ఇ ఖ్ఞ్రభిళ: | 
ఇగ (1 జ ష్య ఇ ఇ భాగాన ఇరా? కి, రి భి గగ 
షర భగ కి! ఇళళి లి ఇఇ గ గాణ ఇగ శే! కాల్ల 
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ఇఇ భి ఇ ఖగ ఇం భిగిశి, భగా ఫల ₹ఖ్రితి ఇళ్ళ టి 
ఇభ ఇరా భగ శే! ఇళ భభి భాసా? ఇల్ ఇ 
ఇఇభాారా ఇ కళళ ఇరగ ఇలా భం ఇజ్థగ గాగ గి ఇళ భి 

ఇాాాణాంాంచ[ి భగ ₹గాాగార్రల? కం క్ఞాళా ఇ గళ్ళ ఇ 
ల ఇ ఇలు ఇ₹లైగ కం ఇజం అ ల ఇరా, గల ఇగ ఇ ఫి 
ఇ ళంశోభాంల లం కి! భళి ఇళ్ళ కంగా ఇజ్రైాాభఖా, 

కారాగార. కట్టల, ఇగ?! ఇళ్టాన్ గి ఇ త ఇబ భి 
ఇళ్లగ ఇఇ గ05 ఇరాకీ! ఇర భి ఇఫ్ గా ఇసి టి భై ఇ 
రాగా గి ఇని ఈగ లళ క్లే! తకం, ఇళ గగ ఫి ఇలాగ, 
శిఖా ఫి ₹గగాాం ఇగఇ ₹ళంఇగలర్లా! ఇఇ ఫె ఇ ఇ 
భళి, ఇచ ఇగ భగ ఇల్లా ఫి భళి గ లఖం గ క్షే-- 
ఇరు ఇ బ్రతి ఫె ౪15% ఇగ ఖగ క్ల; భగం 1౫ ఇ కాగ 
ఇం ఇ కాగ ఇగ కి! కరంాం కరి ఇలా. ఇషా 
అఇిశ్రాల చ ఇగ 105 లలి శీ ఇగ? ఆగ? ఇళళి ఇళ ల్లి ఖై 

శి, భళి గంట్ల ఇచ ఇల ఇ [5 శ ఇషా భాషగా భాం ఇళ 
గగ ఇరా అర్య భర? శే! ఇగ ఇ ఇగగాగా ఇ ఇిల్య భగ, 
ఇళళి భై అం ఇగ ఇం బె చిలి స ఇ? భగ 

ఇళ ఇషఖలి గి క భగం ఈ ఇ ఈం ఇస్ ఇభ? 

జూ భి గాళ్ ఇ ఇ బాగ భగ క భగ 
ఇనా చిక అ శ; ఇగాగా ఫి అకా ఇం కం తిల ఇ 
ఇభ ఇగ ఇల ఇళ క్ల | సభా ఫి గాం ఇషాలళ ఇన క! ఆగ 
ఇగ గ గర ఇళ కి; ఇలు ఇగ ఇ గి ఇళఖ ఇజ్ ఇక్యాగ 

ఇజాష గ ఖై ఇభ ఖభ్యాాం ఇం ఇం గభిిళి! ₹ఇ భా బా! 

ఇళళి గాలా ఇలా, భాగా భి ఖాలిగా ఇ ఇరా భక క్షే | 

ఇ చషా ఇని బళ గళ భగ గళ ఫి ఇళ ఇరగ గ 

ఇగ భ। 
ఇగ ఆలా ౫ ఇ భాగపు బారం ఇంగా గ్య 

కంభం చాచి భాను ఇటా భభ ఇసి భం, 
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కాగా గభళా కళా ఇళ! ధరన్ ఇఇ గృాాంలా ఇరగ శీ | ఇ? 
ఖ్యాగాా చె, గళ ఇచ్చా గ్య, ఇజ్, ఇషా ఇ భాగ గాగ? క్లే | 
ఇం, ఇగగాళ్ళా భాగలి ఇంగా? ఇల సి ఉల్యా ఇళ ఇగల?ి క్షీ 
కా?! ఇర్చగళ ఇళ ఇల్ళాా కాం ఇనళ ఇళ కలి గ గొఇగా క్షి | 

కాగ ఇగ్గాాఇ-ఇగలాు ఇగ ఇంగా చ ఇం ఇ ఇక్ ఇఇ భి ఇగ 
గ ఇ అభా? ఇరగ? కి |, ఇ? క్యా భి కి ఇ ఇళ గూ ఇగ 
సె ఇళ ఇం ఇగ ఇగ క్షి భజ [ఫు ఇ భగ ఖ్ర ఇగ క్షి | 
ఇళ్ల ఇస ఇఇ ఇళ గి ఇఇ భాం ఇ ఇగ బ్ర! క్షి | ఇగ 

ఇలా, క్లగ భగ ఇభ 7జి, భాగ! భగం ఇజ్ ఇ ఇగ శ్వా 
ఇ₹[₹1₹/ఇ, ఇగేళి ఇగ ఫైళ్ల క్రి | గెభలి వి ఇ ఇగ భగ ఇగాళ 
భాం ఇళళి లగ, గరగ లగ) భారి ఇల్లా ఇ ఇళళి భగ? 

ఇగల ₹ భగ! ఇచా ఖం భగ క్షి, ఇబ ఇంభ ఇళ భై ౯5 
గగ? గి ఇస ఇషాక్ ఇం గల్లి ఇగ | ఖ్! ఇల్లి ఇలగే | 
ఇణాళా ఇంట్రా ఇల్లీ లగ | ఇల్లా? ఇంగ ఇ కారి ఇల్లీ బ్ర | 

ఇళ భైెభల ఇఇ! ఇళ్ల గి ఇంగ భభ? ఇగ అర కి! క్ ఇల 
ఇట్టి గాళ్ తం గల ఇ ఇల్లి [రి కాళ్ల గాం ఖర 0 భి ఇల్లి ₹ంళళ! 

౭ ఇళళి శి, ఇభ? ఇ గగాక్తాా భర ఇళళి గగ ఇల్టి ఇగ 
ఇభ | ళా ఖం ఇ! అగా గి క[్గ్ లగ ఇ ఇరా ఖ్రైగాగా 

ఇగ్గగగ గి ₹ తభ ఇరగ భగ? క్షి! ఇగ లాగ! ఇ ఇస్ ఇాగళగా గ 
ఇకా ఇల్లి ఇళ! | చా గచ్చ ఇక భ్యాగ గ ఇ ఇకాగళి, 
ఇభ రి బరా! ఫి ఇరగ భష క్షి! ఇష ఇర ఇ ఇష క్షి | 
తగళ్ళ ఇగ ఇభ ్యి ఇట్ ఇగాషఖా బగా రాళ, బగ గ ఇళాళు ఇళ 
ఇళరకా ఇభ, బగాళ ఫి ఇణాళు గార్ ఇగళి భగ కి! ఇగ 
గాగ సరాగగళ ఇగఖ ఇ ఇలాగ! 7? ఇంగ? భి ఇళ ఇ ₹7 
గబాఇాళ కి! షా, గ్య్చా ఇళ్ళ గరా ఇని శంఖ, ఇగాగ గ 
రల బళ కి! భాభి ఇబ ఇళ్ళఖి ళాల భి భళి ₹5 
ఇగ ఇగ లలి శి! బాగా ఇ ఇఇ ఇ అభి, కళ, 
“సబా ఇ ఇని ఇనాం ఆం కి భష త శాం తభ 
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ఇఇ ఇ కాళనాస చ ఇబ భా లిగా కి; ఇం ఇనా కళ బ్రా గే 
తఆళఖ భష ఇ భెగాలెగ కి! చ బర ఇ ఇరగ షా ఇక గారా 
భా ళంయి భి ఇక | ఇనాం జి ఇం ఫి ఇం ఇ ఇ 
ఇగ క్షి | ఇ ఖా ఇరా ఫిగ్ భి భార కాణి ఇళ క్షి అ 
ఇళగ ఇగ ఇల్ ఇ! ఇల్లి ఇం ఇ | ఇల్లి అగ్చిఇ ఇగ గాలా? క్షి | 
ఇ ఇఇ లి ఇ కి! ఇసి కా ఇట ల ఇ కసత కళ ఇట్టి గాగ? 

ఇఇ ఇచి ఇష ఇ ఇళ్ల కాస్తా గా ఇళ? కి, ఇళాణంగ: భా ఫి 
ఇ గాం ఇగ బళ ఇగ గాజా ఇబ్చగళ ఇ చ గాగ 
శ్ర భళి ఇగ క్షి | క్యర భి ఇల ఇ ఇషా ఇజ్ ఖై గ ఇ! గళ 
ఇచి ₹౯|) సి ఇళ ఇణాళ ఇళ ఇఇ క్షి! ఇళ ఇగ్యా గళ ఇఆగ్గిళ్చి॥ 
ఇ ఇంద్ర ఇశ్ల ఇస ఇ కి, ఇస ఇల ఇళ శి బధ! గల ఇ కి 
ఇఇ ఇంళి్ ఇంగెక్షి| చిట ళం శి భభ కళల ఫె ఇభ్యా్లిల ఖి 
గం ఇని శే |; ఇర ఫె ఇభ గాగ కాలిగ! ఇరగ ఇలాగ 
అగ ఇల ఇగ ఇగ భభ చి ఇఇ! ఇళ కళ శి ఇగెక్షి | 
ఇగాలా [౯ శి ఇగాలా ఫె ళం గిం ఇం ఫా కరణ ఇళ 
ఇచ్చినా ళ ఫె భళా ఇష ఇగక్లి | ఇగ ఖగ, ఇగాగా ఇగ గాంగ కి | 
జాల లలి కే! ఆలా ఇ గళ షం ఇళ ఫె ౯ ఇనా జ్ఞ 
గాగ శే భం ౪ఇ ఇళ ఇ ఇల ఫిష్ ఇగ సొల్యి ఫె ఇరా ఇగ! ఇ 
ఇగ్గళళ ఇన కి | ఇగ? ఇ భల శాల్టి ఇబ్చి భా ఇచా భై క్ల | 
ఇగ? ఇ ఇద్యా లగ! కి ఇ ₹₹ భగ ఇలా ల ₹ ౫ భ్రైగ క్లే తగ 
| ఫి ఈ బ్ర ఇఇ! ఇల్లి భి (౯ | 

కళ 2౯6 ఆభ[్రం-గ 55 ఇం ఫె భభరత కసి క్రేభలి 
(ఖా, ఇభ జాగా? (అ), ఆ భి గాలం (ఇర ఇగ 
ఇగజ్షలు ఫి ఇగళ గగ) (ఇరా, లారా గరగర! ఆగ ఇ 6 ఇ 

ఇ గరా? ఇ (ఇ), కర్మా ఇగ గ్ళాఫ ఇల్ జ్య 

ఇఇ ఇంత (షా), ఇ కాగా శనం. (ఉగ) 

(ఆభ గాగ ఇ గజ్త్ర కా ఇల్లి బళ, ఇ గాం ఫె 

ఫా కా శాలల (బా) (భా భల ఇ ళ్ళర్యా శిల, 



త్రళీ 

ఇగ ఉం ఫి కా ఇ్రి ఇ గి ఖగ భాగా? 
గా, ఇ ఇం ఇగ (ఇ (౧౧ ఇసళి శ గాగ 
ఇ ఇర! ₹ఖాగళ ఇబ్రిరా? ఇటిళ, (ఇగ) (ఇ గా ఇగ 
స ఇం గళం), భం ళాల ఇగారలి. (క్ర) 
(భాం ఇ ఫి కాళ), భి భా భగ ళా (ఉగ) (ల్లా 

ఇళ జ్ఞళ), [౯ ఫి ఇఇఇాళ్లి ఇంళ4గా ఇల (గ్య) (ఇగ 
కలగ! గళ్ళ? ఇరాణీ భగ, ఇగ ఫి బాచభనగ ఇసాక్ భ₹100 
జంళం (ఇభ), ఇ ఇషాగ ఇజారా కి (భా (అగా), 
క్రాాళల గళ్ల (1 ఆగాలి ఇర ఇగ) భి బ్రాళళ గం కష 
(ఇగా గ రంగ భగ) ఇస ఇగ ఫి ఇళ్ళని ఇధగ ల్ల ౯౯151 
ఇ? లృర్యా క్ఞల, ఇగ ఫి ఇగ గా ఖాలి భి గొళళ్ ఇ జాం? | 

ఇగగాల ఇక్యాళ్ ఇగ ఇగ గగగ్ ఇ ఇరా భగ క్ల! ఇరగ 
ఇయ ఇగ భి ఇళ ఖగ, భభ భాగ్ ఇభ ₹ భాం ళ్ళి 
గ ఇ భగ భారగగా ఛిళగా ఇకార భగం ఇగ ఫె ఇ₹గసాా ఇలాగ 

ఇఇలి, ఇిభారి్ ఇ ఇరగ ఇగ గగ బర్మా ఫె ఇరా ఇ ఇం ఇళ్ల ఇగ 
ధరా ప్ల ళిళగ ఇ! బళ ఇళ! ఇల భగ షా గి ఇ్ళ్యా 
బ్యా ఇళ్ళ ఇగాాభి భం కనా గ ఖై గజ ఇ ఫాషబాా ఇం! ఇ 

గ ఇగగ్ంా ఇంా ఇం ఇఇ క్లే (బ్టు ఇగ కాల గొంగళి శే; ఇం! 
తాం ₹₹[₹5/ ఆ భం ఇంగా? భం ఇ బాలి శి! ఇళ్ల శిఖా? 
ఇర ఇంగ 1 ఇగ కళ ఖాలి ఇళ్ళ 115 ఇల్లీ జ్ఞా గారా 
కాఫి ఇంటి శాళగ గారా కైక! ఇర కాళ! గ భళా 
ఇర్లా ఇ ఇగ గి కళ ౭% ఇ స్థల శే | 

కగాణగా గ భగ ఫి ఇళ 

ఇషాన్ ఇ బాగభిలానళ్లాాగగగ్న | ఇబ ఇగ ఇగ భగ కి | 

ఇంాగగాగ---ఇళ్ళచ: రభ? ఇం కాబా. గారా: | 
బాణ ఇనా ఇగాధంాళ్యాంి ఇగ 11 ఇ భళ్ళు ఇరా ఇం 



రగ 

(జ ఫి ఇషా ఇ ఇగ! ఇాషళ్ళా భారా ఆ భంచి ఇగ 
భగ క్షీ | 

ఇకార శతి | భా? భళా శే | 

ఇగ ాాంాగళ్లాంి. గం నాణాలు ఇజ్! అలా 
గగ గాగ. లా కళగా గం: 1 ఇళ ఇలాగా ఇలిగా ఇ సాం 
భళిశి! ఇగ ళా కాశి ఇరా ఇళ భి గళ్ళ భల క్షి | 
కళళ! ఇళ! కరగ బర భగ క్లే | 

ఇలా భభాఇ, ఇగ ఇ (౧ గాగగాగ్య || 9౫ 1౫ భి! 
శే ఇళ గరి భి 75 గణి క | 

గళగాళంం ళాల బాలా [ాడ్యాలా: క ఇష ఇళ్ల |! ఇళ 
ఇఇ్రానాాంచగ ఇ కరడ కా 1 ఇబ గ భ్ ఇ ఆక్వా 
ఇగ ౯0 ఇళ ఇం ఇళ? ఇరా కీ! ఇ ఇగ) గి ఇ ఇళ 
శి ఇషా గాగ జ్లే | 

ఇాాాల్లలా ఇగాన కాలి ఇగ రాలా ఇళళి | 
ణాగ్గారాగి బరా త్రళళు ₹ ఇాగగా ఇళళి గంళు || ఇళ్ల ఇళ, 
ాాభిళా ఇగాషగా గాట్ భళి లి! క్లే! ఇగ గ ఇళ 

ఇ క్లే | 

ఇ ఇళళగళ గళ --బ్రరాాగా గాగ రాగాఖనా ఇగాఇషఇాక్షా్టా 
ఇరగ! పగగగ కక వళళ ఇగగాణనా ఇభగాగ- 
న్నారు 11 ఇ ఇన ఇచ్చి గిల ళా భజం ఇ; గళ ఇర్చ 
ఖ్ కారం భళి కే | 

ఇగగాగాలైా [గాం అాగా్య్యాం: గాల ఇగ ఇ గారి లాభా 
ఇ గాంగ్ | ఇంగా కాం భా ఇ ఇంగా ఇంగా ఇ్యారె ॥ 

ఇ ఇళ ఇ భళా లాం ళా గాం జఖ లిగా కే! ఇ 
భళభణ ఇ ఇవి ఖ్, ఇస్ ఇగ గం ఇభ ఇ |! ఇ 
ఇళ ఖగ ఖే | 



ళ్ళ 

ఇగిలాాళగ వ్రసళం రాగాల చి ఇ ఇస్ ఇస్ 
ఇజ్యా:ళ | | చా గళ ఇళళి ఇళ లగా ఇాకాగగ ఇగ 
ఇగ ఇళ్ల ఇళ కగఇగా బై! క్షి! ఇంగ బ్రళ్ళి ఇళాక్లి, ఇ భాగా 
ఇగ ఇగ ఇరిం గ కఇ్ లగ! కి | ₹౭ ఇ ఇల్లి ఖై | 

ఇఇ--50రగ క్ర ₹%గణ ఇ ౬0: 1 ఇచెళ్లా- 
[క్ల కాగ ఇ₹ఇగాగాం్య షర 1 ఇళ ఇఇ గాల ఇ గళం ఇ 
ఇ ఖా ఖా భర? కి | ఇఫ్ ఇరగ ఈం చళి ఇష ఇగ ఇగ 
ఇర్ధర ఇగ కీ | 

ఇగ బ్రా ఇసతాం లగ? ఇగ ఇాన్స్రగ! ₹4!5 
ఇ₹ఇాగంఖల్షా | ఇళళి ఇగ ఇళ బ్ర గలి ఇలా ఇగళి ఖల! 
ఇన గి ఇబ కబర్ భగ కి | 

ఇకార ఇగ ఇఇ ఇళళి ఇగ: కళ్ల | 
ఇాగాంళా ఇర ఇల ₹%రాగి ఇస్టాల ఇలాగ || ఇ ₹ఇ1₹ 
ఇగాగా సళళ చి గళ ఇగ ఇగ భళి ౪7 ఇష శి | 

లఇగాం-గఇఇాగస్త్రాధన్ సళ భరి ఇజ్లఛారిగ! ఇగ | 
₹గాగాభ!న ఇెబ్షలా శకం ఇలర గం్తాళాగ! 1 ఇళ్ల ఇళ్ళ వ్యాక ఇరా 
ఇారాషాళ! గొట్టం ఇగ ఇర్టైగ భగ ఇ ఇళ్ళ ఇగొఖి. ఇర్టాల 
ఖం ఇ్యా ఇ గాళ్? ఖై క్షి | 

ఇలధాళిక్లి 75% బగ శ బరా గెళాణ్సి క్యా ఇ ఇగ రాళ! 
ఇంతి ఇం గ ఇషా?! భం కి ఇ? ఇ౯ ఇగ ఇ ళల భిగా కే! 
భగాాాగా భం భార్చిగి ఖగ! క్షే | 

ఇళ ఇగాభలాలళి ఇరా భషాగా గాగ్లా? లిగా కి | ఇ ళ్లోగా 
ఇ కాగ లగ? కే! ఇభ గ ఇఇ ఇగ శే! ఇళ తిం ఇఫ్ ౧౯1 
ఖ్ ఇళ ఇగ ఇల్లి భై | ఇశ్రాన్చక [1761 క్షే | 
ఇగ ఇగ క క్రైం ఇగ అల జ్ఞా గ ఇ్యళగాణగ్కళ లి 

ఖి ఇ ఫి శఇాంళ ఇ ఇగ తళ ఇరగ ₹ం5 76 శే ఇగ 
ఇ₹| ఇగ? ౮50 భగ శి తిం ఇళ కి ఖై కి! (౧౫ ఇఇ భగ శి | 
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ఇ ఇగ ఇగ ఫి గా ఇరా? ఇల్లి శి ఆ ఇ శే భళి 
ఇళ ఇ ఇంగా లి శ ళా భం ₹౯ భెళిళి! ఇరగ 
ఇ ఇం ఇగ! క్రి ళా ఇళ? ఇఫ్ ఇరా గాగ గ గాభళగ 
ఇగ! కి| ఇభ ఇ ఇగ ఇ ఇ ళా ఫా ఇ చినగా భగ 
శే! ధగ ఇ గభాఇా? ఇ ఇరా భా ఖై ₹ ఇబ ఇంగ? భగ! 

శి, ఇఇ భం భగ ఇరగ ఇల్లి ఇ గా ఫె భాం ఇటాగ భగ! 
శి, అందగా ఇల్లాలి కాగ ఇగ ఇం భగ కి! గణా? 
గాగ ఇభ ఇళ ఇధి ఇగ భళల ఇషణి భగాంంగా లి (౫ విగ! 

శి, ఇఫ్ [₹% కథ ఇళ ఇళ్ళ ఇళళి ఇల్లి బై | 

టు వ న 

ఇభ గగ ఇభ్రగాాగు ఇజిగం 1 ఇబ ఇగ భగ కే |! గగ 

ఇ ఇగ చ ఇలా లాగ కే! ఇ రాంచి ఇరగ తంళ్లగా ఇ 

౪౪ ఇక! ₹్ర5గా క్రంం ఇంగ కాగ లై ఇ ఇ ౧౯౫, 

ఇాక్టగ ఇగ ఖల ఇళ్షైఇంగా భగ! క్షి | 

ఇగ గాం ఇగ ఇ కాణగా శళభ[ గ ఇరగ క్యా ఇ₹5 

ఇల శే | షా [గళ్ల ఇట్ గబ భా క్యా గళ [గా గ ఇగ 

అగిళి।! ఇ రా గ ఇళ్ళ ఇళ [5% క్రి | 

ఇగ ఇలాకాాలా ఇ గ గ్య గజి ఇర ఇళ కాళగోగ 

ఇబ ఫా | బైజళ గ్ ఖా కా భగ కి! ఇ [గ ఇ ₹5గ5 లగ 

శి! కాళి ళన ఇషా తం ఇల్లీ ఇ | షె ఇభ ఇబ శీ | 

ఇఇ ఇ భజ భళి భైగా క్రై ఇళ ఇగ ఇట్టి ₹5 | ఇబ ఖ్ 

ల ఇల్లి ఇభ! | బాగ జిక, ఇకార? గాలా? క | ళా లజ 

ఇ ఆగ౯ ఇల ఇ ఇ ఖై? ఫ్రే గ ఇగిషాగా ఇ ఇళానళ కఠ లృషగ 

భకక! శి! ళా చ భరణం ఇగ ఇల ఇం ఇ కే! గలా 

గ ఇి్తాగ శ ఇం భగ కి! ఇ ఇం? సాాాాజే తింళళా భక్ష్య 

అభి శి! ఇల్లి ఇగ భాం గ లి కాగ ఇగ ఇళ శే! ఇ ఇగ 

ఇగ గ (1114101411) ఇగ ఇ ఇ ఇళ ఇగళగి కే | ఇళ 



తల 

బ్యా ఇ ఆగ ఇ కరాభి, ఇగళట్లా, క్యూ ఇల న ఫె 
(ఇ ఇల్లా వెళసల? లిం శి | కాని కలగ? బళ కసి భి ఇ కి | 
ఇరగ గ అగు కంక! భి ఇర ఇసి ఇగ ఇగగి 
భై గాం భాసా బర భి ఇరా ఇషళా, ఇ? లీ ఇ 
బగషాలా భాజ్రాం చ ఇ7 ఇఇ? ఇబ ఇ ఖర కీ! ఇష ఇగ గ? 
గాగ ఇటలి! చ నాగి ఇారగాగా ఇగ గళగా శరా క్షి 
ఇళ్ళ భి ఇగ తాళి ఇన్ల బగా భళి శి! ₹ ఇర ఇ ఖాకీ | 

తాన గ 1 ఫె ఇలా 

అత్ ఇ గాగభిల--ఇగంజ్చ గంట | ఇబ భగం లగ! శే | 

ఇంగా ఇగ ఇళా? గాం ఇ కాళ గ్య ళా | 
అక్యాగళగాి ఇగ ఇజ్రలగా: అగ్గి శ్రాగం్ళ్ల: 11 ఇబ కళ్ళి (56, గ్, 
గా గా ఇగ ఇగ ఇరెళ ళా! ఇరగ లగ! కే | ఇళ ఇళ్ల 
ఇాగాగా గొల్లి భళి | 

ఇరగ బాకళి ఇగ ఇ బ్గా ఇ బ్రాన్నా ఇగాళ్ళ | ఇిశ్ష/గా, 
ఇష ఇంగ! ఇళ ఇఇ ఇ ఇళ చి ఇఇ భా ఫి ఇళాళ్లే | 

ఇం రళళా: ల్లగ: | ఇల్లి ఇరగ ఖా ఖగ క్షి | 

ఇళలాాళాగాన గంగ్యాఖై ఇ ఇభళళు కగు ఇభ: | ఇళ 
ఇడా, గక, గాజగా ఇళ ఇళళి ఖగ క్లే | 

ఇగ గఇఖగగనగాం ఇం భగం భాాాగాగా |! కాలాగ్ని 
ఇనా క్యు క్ర ఇఇ్ళ || ఇళ్ల చఇ భా భా కి | ఇసి! భళాళ్య? 
గళ కాం ఇల గ ₹ఇ శెసలా భగ కే! ఇస గళ ఇగ? గ ఇ 
షా. 

ఇఇ్రళళగాగరళ--ఇాాగాల్టిి) గగ ఇగ: ఇళళి భఖ 
గాక: ఇరూగగగాళళరచగిలా భాన్ ఇనా ఇగ్షగి || ₹ఇ గా, 
గషగా ఇర ఇజ్ ఇటా, ఇళళి ఇ భగ ఫి ఇళ ఇళళా?, 
గా లా ఫె లలి శ ఇళ కళ ₹₹61 భి | 



8% 

అగషాగాఇంంళి భి భాగాల. ఇల భగా్తాళ్తు: ణి | 
కధాగాగ్ కారక: ఇ ఇ 750 గంగాల అలా | ఇళ ఇరా లలి 
ఇ షర్ళాక, గగ, కళల, కళ కాం గ ఇ ఇంగా జి 4 ఇళ? 
ల కి |, ఇళ! ఇరా భగ ల శి ఇగ ఇ భళా క్షి | 

ఇగ భాాషచళి ఇచి ఇళ ఇగాల గరగ | ఇాట్లగి 
కృష: ఇశాళళణ ఇ ఇం || ఇష ఖగా గ ఇగ ఇళ ఇరా శే | 
గరగ ఇరగ ఇళళి, ఇర షా ఇం ఇరెళ?ా? ఇ గళ ఇ 
₹ళి ఇగ? ఖర క్షి | 

ఆగాలా. ఇళళి గటి బాలల భల ఇ 
బగ గాగ |! ఇళ భాగా? భాగాన || ఇళ ఇళ! ఇల్లి, 
గఇ రాగ ఇ గళఖా, కళ భగ కి | ఫి ఇషా ఇ గా బై క్లి | 

ఇఇ? అజా: ఇఖగళ్టా గొంిళ భిగ్యాచచంఖిరని || 

ఇళ్ల గా గొళగా కళ ఇ ఇగ ఇ ఇళళి?! భగ ల్లి కారం! 
ఇళ క్షి | 

ఇరా లంఇాళళ్ళ ఇచభగభల బల్ గ్య్గాగ[్గా | ఇల్లి 
గాాళ్చా గొళగా కారకా ఇళ ఇళ ₹రగ5 ఇళ గళ ఇషా? 
ఇ భగ్యాషక భగ! క్షి | 

భళళాాలాంు ఇ ఇళళణ్యాణ) గర ఇలాగా | 
ఇళ్ళకు ఇగాళగ బ్రళగ ఇగ ఇనా ఫై ళళ రల | ఇాళగళ గాగ 
షార్షగి! పటిరానాక్తకన (1) భణ: 11 ఇళ్ళ ఇధి ఇాగాళ్లోగ గ జ్రాఖ? 
ఇళ గాగ ఇర కి! ఇలా గ ఇచా ఇాగగరా జరి 
ఇగ చ ఇళ ఇభ ఇళ కరం ఇ గగెభాగ గ కం ఇచ ఇ!ళా 
ల శి; ఇఫ్ ఇగ ఇ భగ లైట్ కీ 

ఇగగాగల్టాంలాం ఇ₹ కలలకి! ఇం అభ్యారుళ? గలి 
బా: | ఇఇ) ఇ్షాగ గటి లాగా[ ఇభాంళి గదాని ఇళ? | 
ఇబ కాళ ఇలి భి | గా భం కి! ఇని ఇళ గాగ? భళి క్షీ 
ఇబ ఇంత ఇళ ఇట్ ఇ ఇగంంగగ్ ₹గై్ల క్షి! ఇళ్ళ ఇ 41; అగ? 
భఖ ళ్యా ఇ ఇ5 ఇం ళా భగభగ? ఇగ భర! కే | 



ర్తళి 

... అరళాంసి ఇభజాారాటైల ఇలు ఇభగానాఖ. బగా జ్యా | 
ఇజ్షణం ఇళగాభ[ష ఇష. బ్రైరిరం బరాళ్ళ ఇ 11 ఇ ఇగ గాగ ఇ 
కి! కరర కాగి ఇంగా ఇన్నా ఇగ కి | 

ఇచా బాం కళ కు గలసి శ కరు కాగల! 
ఇచి కాగ్ ఇ ఇళ? ఖగ క | 

ఇ15 ఆభ ₹౯|౫, లి ఖై కి! ఇళ ఇ ₹101బ 

శ షానా లకి! కాశి చా ఖై ఇ ఇళ్ళు ఇఇ భగ గ ఇఇ 
₹ఆళ/ళ? లగ క | బి పం సాం? జగ! కి | ఇగ ఇరగ! క్లే | 

ఇఇ ఇళళి! ఇగ ఇష ఇళ శేళి భళి శే | 
ఇంగా ఇళ్ళల ఫా ఇరా ఇగ ఇ ఇల ఇల ఇళ క్ల | [ళ్ళ ఇళ్య 
షా ఖ₹5 ఖగ ఖగ కే, ఇ ఇగ బైల గి భి ఇగ వగా భంగ! 

కే! గాగ భారం జారాఖ, భై ఇళ గి జి ౪111 
ఇర భగ క్షి | ఇళ భగ ₹12 చ గ? భం ₹గ5 శ ఇళళి? ఖై ₹ 
చ ఇళ్యాళ ₹0 గ లగ క్ల! ఇల్లి కాళాష[కం బి ఇ ఇగ! అల 
జ్యూ వాగాలా ఇ లగా షా గన ఇభాష ఇల్లి భగ రస ₹% ఖగ 
శి | గాభరా తరగల, ఇార్యాళ్చు భణ ఇగ ఇషాగ ₹ళ్ల5! కే | 
చి గాగ బృం గగ ఇ ఇళ ఇగ క, బగ గిళలి ఇఫ్ ఇరా ఇ 
ఇ ళా ఇళ కి! ఇబ కరా ఇం శి ఇరా ఇషాష గ ల్లి ఇ ఇగ 
ఇగ? భళి క్ర భంచి ఇరగ ఇషాఇ భర ఖరార ఇగ గ 
ఇరా? ఇర గని భగ కే |! ఇళ శ భర్య? ఇషా ఖై ఇ గి 
అల ఇళ ఇగ శ ఇరగ భన్ గ ఇగ తిల కసిగ భళి శ్లి, గ 
ఇర్లా ల్లి భ్య్యళి గాషాళ బర! [ఇ ఇగగ ఇ ఇృర్యాళి్ ఇళ టైగా కే | ఇఇ 
ఇనా గి ఇగారగం: భళి భల కొఖల్ల!్ కసా ఖైళి కి | 

బళా గ5ళ: | సంగా: | ఇరా సాాంళు! కి కళ 
తాకా: | కాగళ ఇషం | ఇగ ఇంగా: | ఇధాఇలాభరి గాక్షగా; 
క్యళ్యాగ గాల || ఇబ్చి (56, అభం భం క్లే! ఇళ ఫె ₹1% 
ఖళఖి ఇఇ ఖాళి బైటి శే బళ భాగా ఇ ఇగ ఇళ ఖా కి! గొళగా 



త్తి 

పాళీ ;గ్యాఫళ ఇంత ఇగ క్ర కాగా ఫి ఇఇ శీ ఇ ఇల! 
భక శ! కోచి ఇళ లిక క! రాయా? ఫైకి సన్యా ఫ్ ఇ భాభ 
ఇగ గార శీ | 

అ యానా అలల స ఇఇ అణ ఇస షా ఇలా కా 
ఇష్యాళ ఇరాని శే, సంగం కళ ఫి ఇళాశ్లీ | ఇభ ఇఇ ఇళ కే 
(ఇ ఇళ భష? ₹ళగ క్లే | 

భార ఇస్దాఇాచాంలగా గ షా గార్లా ఇధి గ్ర భాగ, 
ఇనా గాా చ భగ కళ ఇం షాకి; ఇ ఇళ గా ఇ ఇ ఫె క్షి | 
ఇం రగ భళి కే! ఇసి శాం గాగ, ఇగ భగ క్షి | 
ఇచభనా రగా క: ఇల గా భారా ఇగ? ఇగ ఇఇ? ₹1/1 ఇ 
గా కా లిళి కి! రాగం కాళ గ ఇళ్ల భ్ జాగా? లగ! 
శీ; ఇని ఇం ఇ | కి! అని ల ఇ ఇసి భి ఇగ కి, 
ఇయం చలి క్రి ఇళ అగా భారి ఇళ సళ క్లే ఇఇ ఇళ్ల? ఇస? 
భళా శే! ఇ బజ్షపి, కారం భష శే ఇ ల శ ఖగ ఖై ఇ 

శ్రి, ఇలా ఫలి కి! సంగా లి ఫ్ కాక్ట అసి కాగి 
ఇ ఇషా భీ భర శే, ఇ తగి ఇల్లగా ఇ ఇళ గగ ఇన్ ఇళ్ల, 
ఆళి ఇ ఇగ తాం కాకర కే | ఇళ ఇరా, రాళ, భం జరా ఇ ఇ 
ఇనళా శింం ₹6 ఇ లె ఇ భా లగ శీ |; ఇగ ఇగ గ 
ఇళ్ల ఖగ గంటి కి, భి భార ఇష ఇరాళ, శ ఇళ క 
గా భళి భాషా, ఇఇ ఈగ ఇ అలికి, ఇస ఇ భగ 
నాగలి శే! 97 5 ఇల్లి ఇ! ఇగ ఇ బి 

కి; ఇల్ల ఇంగ? ఇ బజ్ భాం గంగా కి | ఇ లా ఇజళగఖ ఇగ 
గళ ఇల్లీ తగి ఇం ఇ ఇజ్ధగ షం ఇలా క్లే | క్యూ ఇఇ, కాళ గ 
ఇఇ గళ ఇగంాారి షర భళా శి! ఇఫ్ చర్య లి ఇగ కారా 
లగ ఇగ గాగ క్షి, గాణ భఖ కాలి ఇళ ఇబికగా గగ భళా క్షి | 

జాం ఇగ గభాలున ఇళ భాగా (55 
ఇప సలి (ఆ), ఇం ఇషం ఆ ఇల (బాగ), 
వాళ ఇ కం కాల నాగా భాం (గా, ఇ 



లకి 

భాం (ఇలా), పాణి శాం? భళి (భళా), ఆ వ కా 
ఇఇ ఇంగా గసఖ్ (గా, భభగావ్రాం గాం ఉగ. ఇన 
(బ్యా ఇ క్యా గాలా (ఇం, ఇ. 5 భళి 
కాం (భాం, కంత ఇంతి ఇగ? అ ఇకార? కంగా? 
(ఇగ), శం భర? ఇక (గబ, అ ఇభ్రారటి ఇసాక్ గా 
ఇళ ఇలా (భాగా), ఇలాగ అభిఇగు ౯5 (గైళ), భార భి 
ఇం (కాగ), చణ ఇష్ గొ (గర్జాగ) | 

ఇభ అఆళళ! 

న హక 
ఇభళ లల బ్రాల ఇ ఇ ₹గ్యా ఇం ఇగ ఇ జగాం క్షి | ఇగ: 

ఇణాణ ఫి ఇభ ఇఇ ఇ గాం కళగా గ గాగ శే ఇళ్ళ 
ఇగ? ఇ | కరా, ఖ్యారషగ గార ఇ ఇ ఇభ ఇ ఇల్ల 
ఇభ ఇగాని ఇం ఇభ ఇభ ఇక! కాళ చ గా ళగాంా ఖైఖి 
ఇఇధగా ఇ ఇగ! ఇ? ఇళ్ల భిగారి ఇషా ఇ అం, ఇ 
ఛా భ్రైగా ఇ ఇషా ఇం ఇగ భళి కే | కగళ్చి గా, భంగ 
ఇగ ఇగ ఖం ఇ ఇళళి ఇచ ఇళ్ళ ఇం భగాఖి ఇ ఖిళిక్షి! 
గా భి షా ఉం శాగిగాగ ఇ ఇరా ఇఇ? ఇ ఇగా క్లే | 
ఇ ఇగగా భరాంా? ఇగ గాగ ఫి గా ఇ ఇఇ ఇళ శ ఇక 
గా ఇ ఇగ భళి క! ఇ గాగ బళ ఇల శే కళ గగ లి 
శ్రే భిభారి ఇ ఇగ ౪ భళి శీ! బళ ఇళ భి క్యాభిలి శే గా 
ఇగ ఇం! ఇ ఇళ! ఇ ళషిలి ళం చ ళ్ ఇభ ఇఇ ఇ భగ 
శి, గ శ్రర రోగ్ భం ఇల ఇ ఇల ఇ? ఇం? బళ కీ | క్రాళళ 
శ భగ ళా భఖ ఇళ ఇగ గ ఇాింభా భి క్షీ | 

లగాాఫి ఖగ ఇం అగా ఖ్? ఇ ఇగ ఇ భళా శ్చే, 
ఇ గాం ఇ ఇఇ కాన అగా గ గంగా కళా ఇగ 
భా ఇరా గళం భాగ ఇలా ఇధ్మా ఇసి ళా గ ఇగ అగా 



లశ 

గ్రిళాా చ ఇగ? ఇ ఇనా కా గ ణా రకా కాగ 
ఇర్రణగా, బాం భాగ చ ఇలాగా ఇబ లాగ ఇగ ఇభ 
అగా గ తగాణగా, కల్ రాగా ఇ వధంగ ఇళ్ళా గళ భాగా గ భాగంగా? 
ఇ ౪ ఇళాణి ఖగ కీ | 

ఇగాబైళళా చ కారాగా చ ఇళ్ళ తిం ఇ గళం ఇ గాలా 
శి, ఇ గణ గ ఇరా కీ (ఇరా ఇళ: ఆళిభగాగా సనక: | 
ఇభాఖి జంగా [గగ ఇ బఇళి ఇర | ఆాంాణ ఇష గళం 
ఇభగగం: ఇల్ కజగం ఇన ఇం ఇష || భగ భఖ ₹14 
ఖై భళా ఇకాగా ల్లి ఇ ఫి ఇరగ గ క్రజ్ భం ఇగ గే ర్వా 
ఇలా కి! ఇల్లీ క? ₹|| ఫి భిఇ ఇగ బి ఫి కార గ ల్పజ్ కర 
ఇగ్గాగ ఇం భగ క్లే | 

ఇగ కాళల ఇ షా, గాళ్ళిా, ఇభ, గజి బాగ ఇచ్చి ₹ భిగ్గాగ్గ 
ఫలా ₹| భా ఇ లి ఇ ఇ కళ భె శే, ఇగ ఇరా భళాకి | 
₹|| భి ఇళళి? ఇ గజ ఇ భం ఇం భి ఇగాధభా ఇరగ భైళ! 
శై; ఇళ1గ1ల11010ఇ ఇం రాచ భా భై ఇ ఇజ్చ ఇభ? భి 
ర్తకా ఇనా ల ఫి గాగ ఇసగాాం ఇళ ఇగగా బగా ఇగగఫి గి 
అాఇభాంా భళి కే |! ఇళ్ళు ఇ గాజా ఉం? ఇంగా? ₹ 
ఇెజ్లగా! ఇగ | 



ఆంకా గా ఛై. 

ఇల కంర ౫. 9 ప ఇ 

'ఇ₹55 ౪౬ ౩54 ఇ ఇగ ఇన్ని కై] 

శ్థాంం ఇషా ౩౫ కత! ఇత్ర 

ఇంగ 1! నాలా? వె ఇళ్ల ఇ 
ఇాఆగ ఇజ్ష?! జై | 

అజా మ్షక్ల్[ కక 





బ్ ఇళ భి ఆసా ఇాంనిు భాగాన ఫి 

అం ఇగ గాగ ఇ | ఇ ఇ ఇస (| గ? 
ఇలాగ? ఇగ రార ₹₹| క్లే | 

కష ఇషిత్తాండం ఇ1గిర. ₹౯ 
(లిగా 

అళ్లఖ్ ఇ గర? క్రై గ. ఇ 

రాడా ఉఇాం0 

ఇాాల్లా...[షాళా గ ఉఇ-ాం౦ 

గఇగరా-[గాగ 6-00 
వళా[కషా ల య్ాంం 

మ ప [౦0 
క్ ఇ! కాళ ఉంం 

క్యా[న్గా-[షాళ[ 6౮00 
₹౯ ఫర్షాగాగం (౦౦0 

బళా కాస్యం 

ఇగ్య-గం గ-ంం 

గాగ కాగ 

క్యాఖాక్యాషా ఇశ్రా! 
గగ 1 ₹ 

గగాాగగాం ఇ ₹1 

ఇగ ఇ ₹ 

ఇగా-[కషాల ౪ గ 

ఇగ 6 ఇ 

ఇగ ఇ ఇ 

గాగ 6 ₹| 

శూరం 

ఉ్ాం౦ 

ఇం00 

ఇ-ం0౦ 

ఇెఆళం 
ఇం 6 

ఇెజం06 

శాం ౮ 

ఇెఆర్యం 
ఇలాగా. -[శషారం 6-00 

ఇగార్షళి కభగగ భగాఇళళ్సే గాగరిలాం 











శఇ ఇగ ఇ? ఇళ 4 

₹1ళ ఇళ్ల గ ఇళ ఇ 

తఇ 

ఇల. ఇ. ఇ. ఇ 
( ఇ ఇభ ఇళ ఇల్ల) 

ఇళ్ల ఇగ [ళ్ ఖ్య్జాఇ?॥ 



“బగా రారని ఫె ఇ ఇం గ ఇస్ధాా ఇం ఇ కార్లో క్లాణం 
ఇ ఆల ఇల ఫి ఇన కీ! సాగ ఇసాన్ గళ 
ళ్ ఇళ ఇ శాం? ఇలా? ఇస్ క్షి | ” 





కల్యాణగా[ఖ? 

ఇ ఇశ్రా 

ఇ ఇర ఇ ఆ౯౯-7₹ై1%744 
3 ఇల ఇల ఇ గగ 
ఈ ఇలా 
ఇ ₹జ ₹1 కఠ కఖి [ఇశాం! 
ఇ ₹₹ఫ ఇభ; ఇఇ ఇ0 

9 ఫె్షి ఫె భభళ ఇ ఇఇ 
ల ₹జ్షఫి ఇ ఇల్ల శ ఇగ 
ఇ ₹7 ఇ వళ కాగ ఇరా? 

ఇం ఇగ ఇ (కా 
ఇళ గాభ 47 
ఇష ఇబ ఇగ ఫె క్రఠ 1712 ఆళి 
ఇష ఇషారి? 



ఆగ్రా -'ఇజ్ర-పగ్ర' సాగా 
అజార్ 

ఇస భింల్ల ఫి శై ఇ ఇగ గా శ ఫణి శ భై ఇటా 
౫) కై! ఇబ ళం ఇ ఇఖ ఇంకే | ఇల: ఇతి ఇల్ల త ఇళ 
వై ఇల ఇర్ధిక ఇళ్ళ ఇస ఇగ శీ ఇళ ఇ పాం షి ఇగ 
ఫసల్ స భి ఇబళ భన ఇ ఇగ క! భంగి గాని ఇ ఇజ్ఞాగ 
ఇ ఇళ ఇరగ భ ఇ శీ | 

ఇణ్ల ఇ ఇబ 5 ఖలీ భి ఆలి 5 కి! ఇల్ ఇం 
ఇంగ జగం ₹5 తళ శి ఇళ భై ఇ ఇలా భై క్షి! ₹నాశ 
జీ ఇళ! ఇభ ఇరా భగ ఇం ఇగ ఇ ఇగ! భేటి, ఇళ్ల 
ఇభ ఇనాం ఖై గ ఇ? ఇభ భక! 1 ఇర్టాళ ఇ16 ఇభ షి ఇల్ల బై 

ఇంచి ఇ! క ఇఇ (1 కశ ఖై గి ఇభ ఫం? క! ఇ గక 
షె రల భంళ్ళ ఇ గ ౧151 స ఇ భర? కి ర షల్ ఇ ఇగ 
ఇ ఇబ ఇ? కళ ౪1 ఇళైగళక ఖర! క్రాగిట్లై ఇళ? ఇల క్షి | 
ఇగ ఇలగి కేరళ ఫి భ్ ఇబ ఇగ క్షి ఇళ్ల ఇ కల ₹౧ భక? 
ఇల్లి ఫ్రిరలి ఇగ క! ఇల్లా న ఇళ ఇ క లస ఇ గా 
ఇ భర! [| ఇల్లా చా ఇ భళా భై ఉం భళా కి 
ఇ ఇగ వాళళ ఫె ఇళ ఫి ఇగ ఇల్లై? ఇళ ఇ ఉక? ఇళ | 

ఇఇగ ఇ ఇ ఇశ్రా ఫె ఇళ 

ఇళ ౫ ఇషా, గబ్జభ ఇక్యృాషి లస ఇ భగ ఇజ్చి 
లి ఇల, సజ? ఇగగా భళా కి! ఇగా సి ఇం శాన 
ఆంటి భభ ఇలా ఖై కి | భా ఇళళి ఇల్లీ ఇగ ఇళ శా 



ళ్ళ 

షష లాలి శీ! ఇళ ఇరా ఇళ ఇంచు స ఇటా ఇషా 

ఇలా గళ ఫి కర మె ఇ ఇసెంళా ఇళ ఇ బి సాం భాసా 
ఇం ఇం ఫి లస తళ అం కరాళ తట్ క కాం ఇాజ్లాం 
ఇ ఇరాళాళా కళ ఇ[గాగార్ క ఇ ఇ ఇదెలా? ఖల కి! 
గా కళ భం బ్రాం ఇటా సు బ్రగా ఇం ఫ్ గా 
ఇల? భర గ భై, ఇన గ ఇఇ ఇ గాం బళా ఇగ క, 
ఇల ఇగ గొ? ఇ ఇాగఇం చి ఇళ ఖగ క్షి ఇట్స్ భాభి బిగ 
భగ గళం స్య ఇధి అకట ఇష ళల ళాల 
ఇ గణ్య గ 7 ఇంతలా ఇఖాని్ భారి సఖారు క5 ఛి 
ఖ్ ఇష ఆంజ ఇం! కి! లగ ఇళ? ఫె ఇజం ఇల ఇ 
నఖిల క్రీరళా! ఇచ ఇర భరళి ఇర క్రి 8 ఇల, ఆ 
ఇభ ఇక వారెలా, [6 భం బ్రళ్ళాష భి ఇం సాలా బిల క్షి | 
అగ షె బళా? (శ ఇ తసి ఇ? ఫో) ఇర ఇగాల్న షి 
ఇగ క్షి! ఇ ఇలా ఇ? గ ఇ భాం ప్రి ఇలా భా 
ఇళళి! క్రి భర చలన కి! గాం జైరా ఇర ఇగ 
ఇ ఇ లగి! గచ ళ్యాన బ్ర ళాణా కళిక్లి, ఇఇ? ఖి 
ఇం బ్ర5! క్షి! ఇగ ఫి కా గగ ఇం ఇక! తి షం 
ఇ రాణగి ఇసక! ఇష ఇళ కాశి ఇళ్ళ ఇ ఈ ఇ కి! 
ఇభ ఇగ చ బం ఇల్లీ 7న! కూ భళా గార శి భఖ గాల 
ఆగ ఫి ఇష తగా కలా ఇస్ గా భా సి ఇ 
భక్షి, ఇ ఇళ ఇ ఇగ స ఇ భిళశి! ఇళ కార ళా, 

ఇ₹1౯౯, గ కఠ ౫ కా ఆం ఇగ ఇల్ ఇ గాగ గ్య 
ఇగ ఇ ఇం ౧౯ క్షి | ఇబ భళా న ఖై త ఇర అణ 
ఇంకి! బభ్యాళగ గల్లి త బాభి భళి కి! కా భగ 
శ భగ ఇకా ఇగ గాం. ఇళ అగా? 

భం క్షి! ఇ భాషా ళ్ళ[్ ఇబ ఖగ భ్రైషక్లి, ఇ గళ భై క్లి। 
ఇగోగ ఇగ భళి కి | 



క 

గళ ఆగాలా 

ఇ గ ఇాాల్యగ ఇక్ క వ్ల గం సై. ఇళ్ళగ-- 
వారాల ఇల్లై బైట కాళ ప్రా ఇక బ్లూ 
ఇ క్షి | ఇగ శాక ఇగగె శ్రి క్యా ఇ ఇట్టి ఇఇగ॥ 
స్యా బాభి? గ ఇస్ళగాఇల [5% కి గా. ఇాషళ్యా ఇగ్గి 
ప ర క ము 
ఇషా ఇనా వాంం షా ఇరగ అర గరా భి ఇగ భల్లస్టిం 
ఇలా భర కి! ₹06 ఇగ భళి ఖగ క్కి ఆ ఇగ శి | చా్లాగాన్నె 
ఇళ ఖగ శ్రి! ఇళ షె ఇజ్ఞగ్ ఇం ఇ కి | రారత్ సె క్రజ్ గళ? 

కై, గా కాం కా చానా ఆ ఇల్లీ లిలి |! ఇాఖ్ళీ 
"షెజళ శి ఇగ ఇగ క్షి | శరన 

ఇఇ స ఇల్లా? లి ఉంటం ఇరగ లలి కి 
ఇతి ఇళర లి షె ఇభ బిలం ఇగ్యా ఫ్ ఈషన్షి లంగ ఇ ఇ (౫ 
ఇర? ఇ క్షి | గాం భగ ఇళ గి.క్రళ కాగా ఇస ల్లి, గా 
ఇభ ల్లగ కి! భా ఫి అం భాగా భాగా క్రి ఇరా గి ఇరా భెఇసాం 
ఇస గ్యా భిఇ! ఇఖం ఇం భళి క్షి! ఇఇ ఇం భై క్షి, ఇళ్ల 
ఇళ్ల? ఇ్యళళ్యగా షె ల ఇ ఇళ ఇళ జాం ఆ|| బైళాళ్షి 
శా ఇలాగ ఇ ఇరగ ఇరగ ఇరా కి! ఇగాగం? ఇ బ్రా ఇరా 
గా 0005 త్ర ఇం గాం కి! ఇస్ ఇ బిళ్లా ఇక 
ఇన భళి కి! ఇగ భగగా ఆం భళి క్షి; ఇళ తాళ ఇల్లీ భై | 

కాలాన ఇళ ఇరా ఫి తగా ఇగ? బి ఇలా సాగి 
జై, కాఫి ఇళ గ ఖ్ ఇలళ్యిభఖ భై గోరం ఈ శి ఖైలి కి, ఇసి 
ఇ ఇం ఇగ శ్లి | ఇ సా షా ఖై ఇళ? ళ్ళ ఇగ శి! ఇ్యాగ్గ 

ఇ ఇఇ భాగాళి ఇర భళి కాల కళా శి ఇగ క్షి । 
ఇదా, భజ? గా భక్షి! కళా గ గళ ఇళ ఇఇ షె రజ 
ఇసి క్షా ఉలి కి! కాశ ఇ [లి ఇణ్ఞి గ౭ ఫా కాం 

ఇ క్రి | ఇళ ఇ ఇ ఇబ భా భనం కా గాంగ క్షి | 
4 ప 



తీ 

త ఆగ ఫి ఇర 

" ఆణి ఆషా ఇళ ఫే త ఇ క గటష ఇలా 
ఉస భల కిం భల్లా ఫి ఇనా ఇంళల? భం క! ఇ భాగా 
శ సిం ళరా భా ట్రాక్ లగి ఇట్టి ఇ ఇం సాగ భలి[ి 
పళ జలాణ్టన గల్లి గారా ।, ఇర ఇగ ఫి స భి ఇరా 
ఇళక్ష।, ఇఇ ఖి భగ గలి క్షి, ఇబ ఇభ ఇషిల్లి ఇ 
క్ల ఇబ భళి ళా కళళ, కాళి గ్యాగాళ భి వై ఇగిం: 
₹ళ భక్షి! ఇఇ? ఫి చల్లి క; ఇ ని భై ₹7 
శంభ! కి గి భం షి ఇ ఇ భశ! ౪ ఆగ 
భజగళా? ఇ ఇగ సె ఖై ల ఇబ ఇ ఇళ ఇళ్లు ఇ ఇరాణా 
ఇజ్ ఇారఖం), ఇంగా గాం ఇ ఇగ! ఇ ఇల. 
ఇవి ఇభ! ఇలా ఇలాగ ఇ అగా ఖభైిళా క్షి! ఇబ ఇ? 
ఇల బన్ సి ఇ ఖల భగ క్షి! ఇచి ఇగ ఇ ఇగ ఇ 
అ ౮! ఇగ ల్ ఇగ ఇబస ఇ? ఇనా బిగ క్! ఇగ ఇళ, 
ఇళ బలె స ఇం భయ ఇ? బభగాగ భారం ఇల, కళగా 
5 కి! ఇబికళల్చి ఇస్స్ కస్ ఇ ఇగషరు ఇ ఫి గా 
ఇ ల కి! ఇ తా? ఇ గ భి కి | 

ఇబ ఆ|| ఫె ఇళ 

ఇళ గ ఇ ఇంగా ఖై ఇగ భళ్ళగ్భా 6% ఇఫ్ ఇబ 
బళ కి! ఆఫ భ్యాఫి ఇఇ ఇల్లి కం ఇల కి! ఇ భా? 
ఇభ? కి; ల్లగా శి జాం ఇ 5కి! ఇబ ఇలా భాగం, 
గారా? ఇం కీ; ఇం భి ఇషా ఇ? భళి భం కి! ₹₹ ఇ 
ఆగ గిలి, ఉగ ఇ ఇ ఇళళి, ఇగ భి ఇని ఇలా 
పా చ ఇర ఇరా? లగ కి! ఇఇ భి అం కా ఇం 
[కం భం ఇ [ి[ఇర చ భం ఇక! భాస 
ఇ ఇఇ ఇగ ఇంగలీ భక! | ఫి ఇిళాి ఫి బళ గ ఇట్ల 



శె 

ఇని బిల్ ఇఇ చ భి [153 క్ల 1 18 * ఫొ? జా 
ఆం ఇంకా గి భజ బైల కి! ఇ ఇగ ఇళళి భళి 
ఇషస్ ఇగ బిర ఇంగా టి! ఇం జజ భి! [1 ఇ 

ఘాచభి ఖా ఓ కాలో లలి [| ఇలాగ ఫ అ ఇక ఇక 
బే ఇగ? క్షి స్టా ఇసి ఇభ ఇ ఇసక ఇలా ఇల ఇర ఇ5 1 

ఇబ భళి కి, కంగా [గా కళళ ఇల్లీ! ఇ ఖా 
ఇల వి ఇం టిం? క్రీ! ఇగ ₹1[0 ఇ ఇళ ఇభ ₹ * భల 

శిర లంచాల ఇళ! స ఇల రాం ఇజం ఇల్లీ 
ఇ శతా లలి కి, ఇగ ప్లా ఇ ఇ అవక! ఇ 
ఇ ఇ త్రి ఇగ ఇగ ఇ ల భాం గా క్షి! ఇగ ని. 
గా బాచ్ కళా భల కి! ఇ లాం గా కి! ₹గ ఇరా 
ఇగ! కి! ఇల భళా సక లి, గాణ 
ఇంకానా భారం ఇ ఇరానారి భి ఫి ఇ ఇం ఇచా! భక! క 

ఇ నబ వ్యా భక గ భి ఇ ఇగ భా తోకను ఇళ తగ 
ఇళ ఇం 7 ఇచ, భళగగగా భార్త? ₹ టా భి [| 781 
ఇ ఇ భక క్షి ఇళ ₹4 ఇ! ఇరా ఖైక కి! ఇల అభిని ఇరా 
ఇల్లి | ఇ్యైీ ఇగ గ ఇల్లా ల్లి ఇ భక ఇట్ల భల! ఇళళి ఇ! 
ఇరగ ఫె ఇజ్ధర ఇఇ ఇర ఇన్ భక కి! ఇచస్య గ ఇ కాగన్ 
ఇగ క్షి | 

ఇఇ లాప్ ఇళ. 

ఇఇ ణా ఇ ఇడాల్ల? కళ భగ గ్ ఖై థి ఇఇ భగ ఇళ 
ఇగ రగిలి? ₹ కాం గా తగా? బళా కే, గ్యాప్ ఇ ఇా 
ఖ్ భా ఇల్ల బైల్! 95 ఇఖ ఇక ఇళ ఇరాని బైన కి! కణం? 
ఇకక! ౯ ఇళ్ళు ౪4 బైళాక్టి! ఇ శా? హి ప్లై ఇ 
ఇరా? ఇల శభ గళం భి 95, సా ఇధా కి: శ 
ఆ్యాళ చ్యగ్ గ శైల ఇళ బధళాల కరాలు ఇళణాస త శానాన 
ఇ న సాం భంగ శ్ర శ భగ ఇఇ కళ శ బ్ జాణ 



ళం 

ఇల? భర! క్, ఇ అగా బటాక్లా క్యగ భగ గ భి ఇ 
ఇగ ఇ? భా లగ క్లి|, ఇ ఫి ఇభిబ టి ఇళ కర ఇరగ ఇగ ఖిగె క్రిం 
ఇళ్ల ఇళ ఇ? ఇల ఫి ఇరగ ఇగ ఇగ? క్రి | ఇం [౯ కళ ఇం గా 
ఇళ ₹౯ క్రి, ఇరా ఇధి ఇ? శి, ఇరా గాం ఇగ్యా. 

జాగా లికి; బ్యా ఇనా చ ళళ్రా ఖు ఈ ఇబ ₹ళర ఇళ ఇ 
ఇల్లై గ ఇరచిళాు ఇల్లి కళా ఇగ బళిళా కళళు ఇం 

ఇళర ఫి అభా ఇ ఇలా ఈషా? ఇతి భన ఉషా, 
ఇగాగ?ర€ి లై కి, ఇని ఇల ఇ ఇళగాగంళాకా శా భగెక్షి ౧ 
ఇగా రా గి ఇశ్రా చి ఇం ఫె ల ఇళ ళ్ళ గా లె కీ! ఇళ్ళకి ఇ 
ఇ ఇ క్షి | 

ఆం ఆగ ఫి ఇలా 

ఇళ లగా గ ఇళ్ల కళ ళ్లగ గల్లి ఇ ఇరిం భర ఇగ కి! 
ఇఖ[₹ ఇ్య్చా ఇళ్లిర ల్లగ గి గప్ప క్యా భళా ఇల్లి ఇ! ఇళ భి 

ఇఇలి తఖ గాం ఇంగ) ప్పి కా ల గా శి, 15 ఇళ కి! 

ఇగ 0 ఇళళి ₹₹5| క్షి |; భంగ భి తల ఇఇ భై క్షి | ఇజం 
లభ బ్ర శి, జ్యా చనా శ ఇలా ల ఇ భా శాలి క్షి! రా 

ఇ ఇగ? ₹ం₹ 21 ఇళ ఇల్లి ఇల ఇగ చల ఇల? ఫె భార్ 
ఇగగాళ చ ఇరగ రాగి ఇళక్లి, భల చ భాభి శ ఇగ లి 
శి; ఇ ఫి ఇళ్ల: భక్ ళాల ఆశి; 5 ఫె గా ఇళ్ల ఇ) 

ఇఇ ఇళ క్షి ఆ ఇ ఇగ భి భళి క్షి! లా ఇ గాళ్ ఇ [117 
ఇగ కి! రర రాళ్ల భి ఇధి ఉళళి క్షి; ఇం? గా భరాక?ళ?, 
ఇగళ॥ర్ళా భా శి ఇఇ భళా క్షి! ల ాా!ల ఫి ఖగ ప్లి | 

ఇళ ఇ ఇ భల్లా! గగ ళ్చర గ భి ల విగ శి 5 ఇగ 
కి; శిఖర ఇ కరగ భం ఇషా భణ ఇగ గాలికి! 0. 
కష౯ లి ₹ కాళళం ఇగ5 భళి కి! కరం చరా ఇ₹5 కి ఇళ ఇళ్ళ 
ఇం భైగెక్షి |, ఇ వాం ళాల ల్రగశ్షి | ఇళ్ళ ఇళ? ఇస బగ గ భై 
భాగ ల లక్షి, క్యా ఇం భగ క్షి, ఇభ? చ ఇంగా భిరా 



ళ్ళ 

సి, చెరి ఇఇ ఇట్టి ఇళ | ఇంగ భభ శి ఇళ క్షి! ఇఇ 

ఇ ఇఇళ్ళాగ కం, ఇళ, ఇళ భై! క్షీ | 

ఇళ ణంగా ఇ ఇఖ్రా ఇ ఇ₹షారా ఇళ ఇళ [ఖల క్టి! ఇ ఇ 

బగు ఇ ఇరగ తఖ ఇల్లి భిగ--గగ! ఇళ! భళి క్రి ఇగ! 11 

రా ఇగో ఇల్లి లిలి |! ఇ అగా గ ఇశ్రా చ ఇడగఖ్ ఇజాష-గంలగి, 

ఇలా గి ఇజాష భ్రగా ఇ ఇభాగ్లా ఇ! ఇ! కాటా లగ ఇల 

౪5 ఇ గిజ? క్రి, ఇర్చి గ ఫె భాగాగ్యగం ఇ అగా గ ఇలాగ క్యళ 

ఆఆ గ క్రి ఇభ-స్యాళాలాని ఇంగ కాళ అర్య ళల ఇక: | 

గరారాన్యా ఇ ఇలాగ ఇగ ఇషం. వగా ఇగ | బగ్ కళళ? 

ఇల్లా ఇ ఇజం గింఇి-ఇ0ం కరా లాగ గ కళా భగ? క్రి షం? ళ్షగా గ్గ 

ఇంగాగా ళా ఇఇ అగ్గి గ ఇగ లగ! కి | 

ఇగ ఇ ఫి ఇళ 

ఇఇ ఇగ గ ఇాళ్రా కళ చల్ ఇ భఖ భంగ అగా ఫె గాగ 

ఆ|| ఇంటా చ గాభ ఇవ భగ లికి! బాళగగ ₹| 

ఇఇ గ భి భి ఇరా ఇ57 గా శి, ఆళి లి లం భరాగో! 

చ బాం గగ ఇ చాపి ఇ కళ రణ ఇంగ? భగ ఇళ గాగ 

కి, ఇ ఇని తిం ఇంకి లగా క్ స్ట భళా (| ఇల్లి 

లక! | ఇచ చచాగ ఇల్లి భి ళ్ళి ఇఇ లైల క్షి! ₹5 ఇ ఆ 

ఇ₹౭5 ఇభ్లి ఇగ | ఇళ క ₹|౯చ ఇష్ధా ల్లగ లై ఇ ఇఇ 

ఇఇ లగ క్రి | బధర గాం ఇట ఇ |! ఇ55 ఇర్ధగ ఇగ భగ క్షి | 

ఇాగగగా ఇర్టగా ౪14 క్రి; ఆగి ఇ ఇషా భాం గ భగ చ ఇ₹ఇగళి 

ఇళళి? ఇరా కి! ఇ అలి ₹ ఇంగా? క భాం? లగ క్షి | 

ఇఇ లా గ బాగా? కళ లి ఇ అగజ ₹400 ఇం! (౫ 

శి ఈంష ఇళళి అ ఇ ఖ్యర? భర శి! రోగ్ 1% బలి కి! 

ఇ అంగ ఫి ఇళ్ల ఫ్ ఇచి ఇరాల్షి | తగ్ ఇ భగ ఇగ కి; తం 

ఇధి ఇల్ ఇరా ప్లే |, ఇరా ఫా ఖై భి అరల ఇట్టి (75, తశ 

ఆళి భళి గాం తళ ఖై శ్రి భా ఇజం ఇళ ఇల్లి శే 

ఇ160 కళగా చి ఇరగ ఇ భగ! క్షి | 



శఇ 

ఇష అగ ఫి ఇళ 

ఇలా గ ఇదా కళ భళా ఇగ్యా ఇం ఇక్ ఇఇ భై క్షి! 
ఇగ భల ఇ ఖభిగా గాలికి, ఇభ గాగ కి, ఇరా భై ఇ 
ఇ ఇగ! క్రి ఇల్లా భాల్లాశ్ బళా కి! అగి ఇ ఇరగ ఇ లృ 
ఇభ గళ | కాకా కా ఖై తళం ఇఫ్ ఇభ ఇగ్గా భళి క్షి! లగి 
ఇం గొంళి క్షి, ఇల్లి ఇళళి భళి; ఆగిఇగా గాలా క్షి! రజ 

ఇల లి పీ! ఇ ౮5? ₹(|| క్రిగాల్టు ఇగ్యాఫి కళేజ్ గ ఇం 
ఇక! ఇరగ ల ఇ గజ గ ఇసగాళి బైటి క్షి, ఇగల్లగా లి క్ల | 
ఇగ ప ఆగర ఇ ఇరా ఇం భగ క్షి, భళి భా ₹ ఇఇ భాళి 
ఇగ గి ఇం భబైళ్గాక్లి | 

చెప లగా ఫి ఇరా 

ఇళా ల? గ ఇాల్టా? గళ ళ్చగ గల్లి భి ఇఇ భి భా ఇళ 
ఇరగ ఇ₹7ళ4గ లైళి క్షి | రాష కళ, ఇంగ భళి క్రి! ఇరగ? ఇ 

ఇళ? ఇళ ఇ₹౪5! ఇగ! కి | ఇప ఈం ఇల్లీ ఇల్లి బ్రషాాఇల్లా ఇ క్షి | 

ఇళ్షిగ! ఫి భ0 ఇ (౯|| ఇళ స్లి | ఇజ్టి ఇర్రలలిగా వి! ఇన 1% 
ఇలా భళి క్షి; ఇళగ్యా ఇ ర్త? ఖగ ప్రీ |! ఇగ శి షక ఇల షర 

ఇళగ! శ్రి | ఇల్ తాల కాళి ఫి క్లే! ఇగ ఇ [6 భి ఇగ గ 
శ గర్భా భై క్షి! ఇళ్ళ ఫి ఇగ కాసా ఇజం 1౯౯ భగ క్షి | 
రగ ఇరగ ఇ ఇళ ఇరా కి | ఇల్లా ఇనా ఇ ఇ ఇబ ఇఇారి 
ఇ కి[ గగ ఇ ఇగ షి ఇిల్యు వళి శ్రి! ఇళ్షా ఇల్లి బై | 
ఇ3ంళగ గల్లి కళ | భగ నాళ చి ఇక ₹45న్లి |! గజి రంల, 
ఇళ ₹ ఇరఇషగ! ళా ఇగ బ్రభషారలగ కళ ఇ ఇగ ఇ ఇగాళా? 
భక్షి! 

ఇగ ౫ షె ఇలా? గా చనన ఖై ఇ బి ఇగగగా ఇఇలణగి, 
ఇలేళ్తళల ఇక క్షి | ఇ ఫి క్త ఇగ భగ క్షి! ఇభ ఫి ఇభ సా 
ఇ ౯017 భళా? శి | ఇళ్ళ ఇలాంగ ఇ? ఇ, గంగాం భ0- 



శిగె 

ఇగ [౧౫ లగ! కి! కళ ₹0 లకి! ఇ ఇ ఇట్లా? ఫె 
6 ఇలాక్షి! ఇళ జె భి కాళళలి శి ఇగ బగ! కి! ఆళళ ఇస 
ఇ ళా భి ఇగ ఇ ఇఇ! గగ క్షీ, ఇహ! చ ఇళ ఇల్లి | ఇల్లి 
'కగగళ[ ఇర! క్రిగాస్ట ఇగ ఇగ ఇ ఇట్టి ఇఈళగ! | ఇభ? ₹1. 
ఇగ ఫె గాగ గా ఇ కాగ కి | ఇఇ గిగా ఇ భా ఇభ భల ఇగ 
ఇగ (గ క్షి | ఇల్లా? భర్య సగ ఇ భళి ఇళళి ఇళ గళ్ల, 
ఇరళళాజు ఇగళారి, బ్రైర!? ఇంఖషిళ ళా ఖర కి! క్ష గ ఇగ 
ఖ్ ఇళ్ళ లై క్షి | ఇగ ఇత్ర ఇళ ఇ౭ కై క్షి! ఇస్ 

ఇల్లి ఇల్లి ఖర ₹౯%7 శి కాళి భైషెన్లి[ ఇంగ గ కళ భ్రషెక్షీ | 
ఇగ ఇ ఇగ ఖర! క్రి | భెభలి ఇ ఇరగ ఇ భాగ! ఇగ క్షి | 
చెళాళళ ₹ ఇగ ఫి ళా? భైషెక్షి, గాగ ఇళైాగ ఫె క్యషంల ఇ 
బళా? ఇాగగా ఇళ ఇ సధ ఇ ఇళ ఇళ? ఇద్యా ఇ స్యాం ఇగగ్ ఇల కౌ 
ఇం ఇ ళ్ళశి ఇం వ్ర ఇ ఇధ్యాగా ఇగల్టై/గ జ్ఞాన ఫి లాగ్గ ఖ్ బర్యా 
౪|| ఖ్రగాక్షి | 

ఇష ఇ ఫి ఇళ 
ఇళ రాగా ఇ ఇల్లా? కళ చనన బై ఇ ఇన ఇజళ ఇళ్ల 

ఇగ | ఇభ భి ఇగాళ్ ఇాణగా ₹్ళిగ ఇణంగ ఇ ఇగ ఫిగ్) ప్లై కళగా 

షె ఇంళ ఇగ గాగ ఇర? కి! గగ భలం భగ? కి! ఇశ్రా? 5 
ఇ ఇగ ఇ ₹ఇర ఇ ఇల! భగ ప్ల! ఇ ఇ [;ఇ? ఇగన్గ ఫె 
ఇగ ఇట్టి భర, ఇళళి ఇరగ ఇ ఇభ గళ క్లే, ఇణగి, 
ట్ర్ గు ఇ ఇ ఇళ్ళ, ఇళ ₹ ఇల్ ఇగభిఇాగా ఇ 
షె ఇగ గాలా ఇ కరం! ఇళ్ళ ఇఫ్ ఇళ ఫి [0 ఇం౭ 
ఇఇ లగ పి | ఇళభల, కా ష్ ఇ) ₹౫ గ జభ, భాగా 

ఇ ఇధ్యా (ఇం ఇాళాగ ₹ ఇళ భై క్షి! ఇభ ఇన్యాా బగ గ ల్లి 
గ ఇళ్ల బైంస ఇళ ఇళళి ళా ₹ళ ₹ళనెళళగు ళ్ళ గాభరా 

గాగ గ రభగాగ ఇంా[ భళా ల, ళ్ళ ళు ఆ 
ఇగ ఇ లా ₹షెషాళా, కళ ఇళగె!ళ! ఖగ క్రి! ₹₹ ఇళ 5 

"ఇష గ గాం ఇట్ల ఇఇ (15 | ఇభ ఇర ₹భ్టి వై | 



ఇళ ఇగ గళ ా క్లా కళ చ్చిన చలి భి ఇళ గగ భి ఇళ్ళ 

ఇగ చే భళి క్లిగ? ఇజల ఇల్లి బలి! ఇస భాం శి ఇగ. 

ల 5 భా? వ్ల గళ ఇళ భగభగ ఇళళి? ఇళనాగ ఇగ 
ఇగెళల! భళా శి | ఇ? ఇర్యగా భరి ఇ ఖ్లైళ ఇకాగ్గ? ఇ త్రిళ ఇల్లి 
౮౮, ఇస కాగ ఇల్లిలల! ఇఇ ₹515 ఇల్లి వి! చెళి 

ఇళళర్తగ లగ! క్షి ఇళ? ఇరా కళకి! ఖ్యాం చ గార? భగ క్వి 
ఇర్టగ [౯5 ఇల్లీ భళి | కళళ ఇర్ధగా భగ శి! ఇళ గళ్ళ భగాక్షి 1 
ఇష రగ: ఇఇ అగా ఇ లాగి? ఆగ ఇ శళళి క్షి! కష 

ఇగాషగా! ఇళ్లకి | 

ఇబ ౫ ఫె ఇళ 

ఇళ ఇగ ఇ ఇజళ్లైా కళ శర ఇ ల్టఖ ఈగ ఇరగ భగ క్షీ? 
ఇళ్లే బగగ్గగి భైగె శ్రి, ఇగగాగగ? ఇఇ ఇ ఇ ఇర క్షి గళ ₹₹ ₹17 
₹ భా గా శి, ఇ ఇ ₹౬* భళి శి | 97 ఇల్లి ల ఇళ! 

ఇఇం ఇం ఖగ శి సా భి కి, ఇఇ ఇళిఫ బ్రా ఇ ఘా 
ఇభ 175 శి | గాలా శి ఖై లి భర! షస్యగ! ₹న్తాం 

శ్రైగ క్షి | ఇ బ్యా ఇ॥ చ లి భి శకః ఇట్టి భళి! కా ఫి కా 
ఇగ కి భళా ఇల లికి! 5 శ భం భక! ఇ ఇ 
ఫా జ్ర ఇ భళా ఇరా ఇర క్లి! భక గ భగ ఫె లా ఖభైగెక్షి ॥ 

ఇలాగా గ గల్లా గళ భాగ ట్రై గ కళగా ఇ₹్చగ ౮1% భగ క్షి 

ఇష ఇషా ఇ ఖభిగా ఇరగ గంగా క్షి! కళ్యా ఇ జాగా 

ఇళ ఇ కి! గా ఇళ ఇగ ఇట్టి ఆ! ఇబ భరణి? కి 6 

ర్త (ఇ ఇక కి ఇఇ? ఇ ఇరా? భళి శి! ఇంగా ఇర భళి కి 

ఇ భాష బా భై ల ఇరగ ఇట్టి భల! ఇ భళ్యాాా 

ఇగ ఇగ ఇగ? భా ఇగ లి భాం భరక్షి! శరన్ క్ల గ 

ఇ ఖర కి సం భి కి! బాస ₹1% ఇల్లీ ల! ఇ? 

ఇబ ఇళ ఇభ ఇనా టై ఫి! బళా 71 భగా? ఫా 

భి భగ ల్లి | 



గం 

ఇచ గాగ ఫె ఇళ 

ఇళ అగ షి ఇళ్ల? ఇళ భాష బై (1 ఇగ గొళళి క్షి | ₹4- 
ఇష భా? ఫి ౧౮ ఇఇ ఇరా ₹₹% కి | ₹గ5 ఇగస్య గ గళాళ! 
ఇగ శ్లి।! భాంలి ఇఇ ఇగ ఇక! ఇ ఇకా ఇగ క 

ఇరా భాళ్రాలి ఖ్రైషెక్టే! 4 ₹షక్షి గఇర్ట్రాష ఇం ళ₹ భ్రైగె క్షి | 

ఇళాగ్షాగా షె కృరలా ఇ₹గళ కాగ? ఇ ఇభ ఇళ ఇస ఇ గళం ఇఇ 
ఇచి బాం గాం, ఇ74ఇ₹11), ₹₹₹ ఖా కి! ఇప ఇగ ఇ 

ఇగ ఇళ్ల ఇళ్ల? | ఇల్చి ఇరాని లగా కి! భర్య భష ఇళ క్వ 
గ ౭ఇభగా భై భోగాల షె గజా? భళా క్రి! ఇగ లగ 
ఇషా భిలరి క్షి, ఇళళి ఇ భారి ఇంగ ఇ ఇళ ఇ ఇగ 
అగ కి! ఇగోళిం ఇం ఇగె క్షి | 97 ఇగ ఇైషెక్లి, ఇఇ [౮ ఫె 

ఇష్టాల ఇఇ ఇగ క్షి | ఇ ౯౮౯ లగ కి | 

ఇళ లా షాళ్ళళళైా కళళ గి ఖై ఇ [ఇ గాణ క్షి | 
ఇతి ఇళ ఇరగ న్లి | ఇభ ₹? ఇ₹గగగాఖ సం? భగ కి! గలి ₹ 
ఇగ? స రొాఖ[గా ఖర పి | ఇళ ఇఇ ఇ చిఖరి ఇ ఇళ బగ 
ఇ ఇరగ! ప్లై | ఇఇ ఇ ఇరగ ఇగ కి, భ్ ఇ ఇభ ఇరగ? 
క్రై; వార్భాఫె ఇళ ళ్ళ ఇ౫ ఇగ కి, భాగ షె ఇగ 6 క్ర; గా 
బగా భతి ళ్ళి ఇగ క్లి | ఇబ ఇగాళ చి శిరళా క్షి! ఇలాగా 117 
ఇల కి | ఆజ్షిళగా ₹51 ప్ల! రభ ₹ ఇషా ఇ₹ాభిళాా గ 

ఇళ, ఉగ జా గాంగ కి | ఇళ్ల ఇరా భళి ఇ భి ఇ ఇగ 
ఇగ షె ఇగ ఇళాగ? క్షి | ఇచి కల గాగ కి | అగా ఇగ గళ51 
ఇ, గాలా క్షి! బఇరి బార చ ఇ కం శి ఇక 
ఇం భగ! క్షి; క ఇగ బగ, ఇధాం ఇగ షి ఇళ, భళి గలి క్ల | 

ఇ[4షఇ4, ఖాళ్ల ళా ఇ ఇళ్లాం ఇగ! క్షి! ఇచి ఇళ ఇళ క్షి 6 
ఇగ! గ భాం ఆగ కి! భ్ బిభర్తి ఇళ్ళ ఇళ ఇగ? ల్లి | 
కాళ ఖభ14 ఇళ్ళ ఇళ్ల! ఇర | 

ఇళ ఇభల ఇగ ఫె ఇళ ఇంచి | ఇళ్ల? కఖగ గ లగా ల్ల 
ాశళ!ర కళళ ఫె భాగా బచ్చా ఆళ్ళ ఇకార గగ గళ ఇంగా లగా 



గ్ల 

ఇభ చి ఇం ణా భి కి! గట శి శర అగా ఇ ఫె ఇళ్ల 
ఇ ఇల్లి భక ఇ: భాష ళ్ళి ఇగ ఇళ్రైాగ ఇ! ఇళ ఇ ఇల్లి భైఇ | 
జ్యూ ఇంటి గాలు ఇగ తు ఇళ ఇగ ₹గ్షాంగ ₹ ఇ 
శేళగ్షాఖాాతన్భా బృక్షగేగా గళ, బృళ్లక [గగ సళ్ల ఖను. చృర్లే గాకా, 
బృళ్లేళింాఖ, బృళ్లళం, బక ల ఇగగాళ్చి కాోగాళ్దా కాళ 
అగజ ఇల షె సళళ గి ఇగగాళళి ఫి ఇళైగ ఫి ఇళ ఛి ఇషా (భా 
కై; గ: కరగ ళా ఇ ఇళ ఇ ఇగ ఇ ఇాాక్షి, ఇఇ ఇ ఇ 
ఇరగ గ గాలగా ఖా | 

₹షాళళా ఇ ₹1 

₹క్ర ౪౮ ౮ ₹ఇక్రథిగాణిగా 

షళగాళ-ఆ౫-ఇ్షంళం?: కళళళి ఇంగ: | ఇళ్ల ఇజేగగఇళ 
గగ ఇగ గ ఇళాగా ఇరగ క్షి ఇ₹బ్ధ-గగంషరళా! ఇరాఫగళ: |! ఇగ ఇ 
ఖళ్దా శి ఇళ ఖ్ క్షి, ఇగాగాషాళడిల్నళఫి | ఇళ! ₹% ఇష ఇళ? ఫర్ట్ 
ఇ ఇల్ క్షి | గాగేళ్ళాలా | ళా గాంషాగానంంళిరై ఇ ఆ|| ఇగ 

ఇళ ఫెక్ట్ ఇ ఇగ ఖా? కి | ఇలా ళళగేళాగ: ర్ట భక్ష్రగళ: | గగ 
ఇెజ్లగె గీ | ఇళ ఫి ఇషా లట్ట్రల ఇళిాాభనంళ్ళ షాగ్యా ఇ ఇరా 
ఇచ్చాం కు ఇగ | ఇలాళగాగాషైా ళన. గొధగ్యాగాగఫర్థా గి ఇ 
ఇళ ఇల ఇగ | షె, ఇ, కాళు ఇనా, ఇంగా ఇ! ఇభ ₹[౯ 
ఇ భళా అగ్గాగ్ ₹ర్రై ఇళళి ఖైగ! క్షి! ఇలా ఫి భాగ చు కాగా ఇ 
ఇచ ₹౯ ఇ ఇ ₹515 4 కాఫర్ ఫె ఇభ ఫె ఇగ ఫిర్రి ఇళళాగా 
ఇగ కీ | 

ఇగా-₹ర్రళిగ ఇళ కాగర్య | ₹జ్ట ఫె ఇ ఇ ఇష జైల ఇళ క్షి | 

ఇరగాంాానగాషగరా: | ఇష ఇగ కి! ఇగ: ఆ; 
ఇళ భగబ్భాలగ | ఇళ ఇ అగి ఇళ చక, ఇ₹గ-ఇ₹17517 | 



[ఈ 

ఇగ్జాాళి?! ! స్ట ఇ కరాగళా[్? |! ఇల ఖాన? భాగిగణ 
ఫెరగాంచళ్ళ ఇణష ఆషళి భళి ఇస! ఇ ఫెర్టి ఇ ఇల ఇల 
శ్ఞజ! ల కి | భఇణాాఖలి ఇగ అభం ఫెళ: ఇరగ |! రల! 
ఇగ ఈర ఇఇ గళ! ఫర్టా ఖ్! గగ ఇళ క్లీ | 

ఇాలాలి ఇఇ కలిళ్ళ ఇగఇారు. ఫెళ జ్యా గగఇష- 
ఇ ఇల | ఇ్జి ఖ్ ఇగ భి? ఇజళల కి! ఫ్యా ఇ (17 
గలి ఇ ఇల ఆలా? కీ | ఇంగ ఫెర్రరాల కళ్యాగాఫ్యై ఈల 
ఇ ఇ ఇరక్షి |, ₹౯ గఇళ్యాళ ఇ గ(||౪ క్షి | 

భిళళాలాాగా గా ాం్రళా ఇళాభిళైం ఇ ఇగ 
ఇళ్ల, బాంాగాగళా భాగా బగారం. ఇరగ ఇఇిలక్యడు 
ఇ౫-[ాం | ఇ ఇ (ఇంాగక్షగ), గాళ్ళ ₹ర/ క | 

ఇం ఇళ్-రలగ శాం ఇ ఇభ ఇగ ఇ₹గఫె 
ఇంకి; ₹ భళా, గాగ కి | 

ఇళ గణలు బాగా: ఇబ ఇల ఇగ ఇళళిగా లగ క్షి 1 
ఇం ఇరిళంం-ఇళం ఇళిళలా కి | ా గగ్ళాళంరాా ఖాని క 
క్షి, ఇళ: ఇళిల!? కళళ కాగా | కళ ఇగ? కి! ఇనాం ఆగ: 
ఇళ్ల: | ఇబ చక ₹ళి క్షీ | 

ఇ౯౧౫-- భళా రాలళభి కాగా | ఇబ శాం ఇ ఇ₹[(5 
క్షి, ఇర? క్షి | 

ఇగళాలాళాాాాంరి ఉళళ్ళా చగాలాగగ ఇం! ఇర కఇజ్రనాగ! 
ఇరగ ఆగసాగరగా: ఇళ | చబిళ్టు కళా ఉప ఆ ఇ ఇషం 
ఇళ్ళ ₹16 2ళరణ! ఇ ఇరగాగ లగ! క్షి | 

బాల గల్యాగలళణ్య్ళా: ప్రభా 10 ఇరగ: ఇక్షాలా: | 
ఇగగాళ భి భల ఇ ఇర: బర! ఇర గ్ ఇజటిగ! ఇళ గన 
ఈ ఇ జె ఇ ఇ కాళి ఇ 1199 జాణ చి 117, క్ల 
ఖెళసిాళా ఇంటి ఇత రగా ఇళ? లి కి! ఆగాగ్య[రా 



కల 

శాఖ ఇల: భరగా ఫెర్ట: కాళిగా: కనా ఇ4 గల కాగా 
ఇ ఇళ! ఇగగ: | ఫ్య ఇ ఇం ౪197 ఇళ ౪% ఇగిగి ఖ్లైగా కార్తి? 
ఇ కాళు 5% ఇం కసి ఇ ఇగ ఇగ. కలం. కం ఇళ! 
(ఇరా కాగ భాగా! ఖగ? క్షి | 

ఇంఇాళ--- లగాన్ ఇర గాభ గళ్ళళగ): వ. 
తర్చా? (ఇళ! గళళాభిల?: ఇగగాలగగ్న ఇళ[గాఇళగా 11 గగ ఇ ఇ? 
ఇ₹(| ఇగ, ఇనా ఇంతగ ళ, గ గచ్ళాా భక్షి! ఫై 
అగభ్ ఇ ఇ ఖగ క్షీ | 

అనా ఇళఖ? ఇళ ఇళగళలోగాళగార | ఇాగగగళ్లా 
గ ఇర కాగా | శనగ భాలగ! ₹ర్టం: ఇళ ఇషలళణాగ: ! ₹; 
ఇగ ఇఇ ఇళ్ళ ఇజగంఖలి || షాఇగగ ఇళ ఇర కభగన 
ఇంరగా్యా |, శా భంళాంల కలా భళళనషన్న || ఇ ఇళ్ల ఇ ఇళిళ 
ఇగ ఇెల్లిషాంళగ, ఇనాం ఫి ఇళ్ల? తగగ ఇాళభాంంం భం ఇ 

తళా బృళ్రర్యారా ఇళఖల సళ శి గర క్షి | ౭ (౪ భి ఇ 54 
కై రళ 04 ఫి ఇరగ శ్ భి ఇజ్ ఇ ₹₹ ఇళగా క్షి | 

ఇరగవరం ఇంళర్తాగా ళం? ణ! ఇర్టం | ₹0- 
గచాాక్యాళర్తాం తాగక ఇంజ: ఫెర్టం 1 ఇగ ఇ ఇగ ల, గాగ 

శ్రర ఇగ ఇృజ ఇళ? ఇఇ ఇ ఇస్ధ క్షి | ఇరా ఇగర్ళ ఇళ కక, 

ఇశల్తాళ ఇగ ఇ ఇఇ ఫెర్స క్షి | 

ఇెళితకష లాగ: గళ్టైంు |! భగగు ఇరా. ₹₹- 
కళా ఇ ఖా ₹ర్ట క్షి | 

ఇ కళళ ఇ ₹1₹ర్ర[ళ ఇ? గార్ళషా[ంళ్లగాగన్న.. ల ౯ ఇగాగాషషాగా 

ఆాగ్యాద్భాల్లభ! | భశ ఇ ఇళ ఇకా ఇల ఇరా భరి గాదా 
ఇంగళ, ఇళ ఇలా ఇర ఫె భకఖ[ గ గ క్షి, ఆఇగేగ్ళటంగబ్రలం[గా 
వగల [౯ బగా ఇ; ఇ [గాధ ఇలోగైాా! |! ఇకా 
ఇజగారఇభళ్యగగ. ఫిర్రజ్చ్సు ఇళ్టైాష వరాల ఇ ఇ (భా 
ఇళ గాన్న 11 జైళ్ళ ఇసు ఇళ, కళళ [ఇళ కర ఫి గా 



శిశ్న 

కాళ ఇషా, ఇగో ళా కళా ఇ? కళ ఇటా క ఇగల గ గారిళ్ళు 
ఇ్ఞా ఇ ఇచా ఇంగా ఇరిం భి గరగ? సి గగ ఇల్లి ఫై ఇ 
ఇాఇష్గాలా స్లీ | 

కళగా గం క్ర గళ ఇరా గాం | ₹౯ 
షె ఇఇ ఇ? ఇగ ఫెర్టి చి ఇగ ఇ గాం భాగా ఇం | ఇలంాలా ఆ 
ఇగ ₹ార్యాళ్షిా ణా ా గగధాగ్నాడ: | ఆళ్షాషగాణాాకాగ్య్టాంళిగి: [ొళ్షర్టా 
ఇాషాగళగ గారా 1 కాదా షషఖ ఇగ్ధాం ఇళ ఇ ఇ5గళ 
ఇఇ ₹6ఇ, భళి ఇళ ఇళ్ల 7౯ ఇ భారా క్రి | భాల్లగల్షార లభ శగా 

ఇరగ: ఇగాళ్రాశ్యా కా ఫిర్ట్రం: | ఇగ, కగు క్యా ఇ 
ఇం ఇగ భగ ₹11ఫ ఇ? ఇఇ ఇ! ఇరా ఫై క్షి 

ఇ1[ళ₹గాలళ ఇంగా భాక్ర్త్రళనాదైంగాాలాగం ఇలాగ. 
ఇర్తాంాళా గాలరి? గాలాషలగ | కంల ధాగాగా నిగ 
(ళ్యాళాగంళాళ్నా ఇళ! ఇగ సాతోక[ఇనాగా? 1. కాం౭ా- 
ఇళ గళ గర ఇరా షోకు భాగ గళ్లా్యు గగళభాం- 
ఇఫకాగ్ష[కాగాగగం 1 కాాాఖాగి జట ఇ₹్రగాాాగాగా[ికాళ? గాకాల్లా 
అఖ?1 | ₹/ఇఇగా[ిగాగాగాగ కాగా? కాంగా ఇల ఇష్టా 
ఇళాగనల కాలా: ఇగ: | ₹7 ఫి ఇల గ గా గా ఇగ 
చం ఆషా (రాలా), ఇఇ జి ఇస, కళల క ఇరా భళా 
ఇ|(గ కాల గారా భగాం ఇళ ల్ల అగా, ఇలు కాజాగాలా ఇలిల్న 
ఇళళి ఇజాల, గా చ కషాం, భాగా, ఇళ్ల ₹₹5ఫిళ్ళా, క్లూ 
ఇరా గ ఇ ఇళ 50 ఇర ఇం సళ, ₹| భళి లగి 
తల భర, ఇర్గ గళ ఇళ ఫి అగ సా ఇ, ₹57 ఇ భా ఇ 
ళా ఇగ ఇ ఈ తాం ఇరా ఇలను ఇగ ఇ క్రై ఇగ 
₹4[₹ ఇ ఇాగా కృత ఇక్షై్యు ఇభ ఇ ఇరా ఇథి ₹₹1₹, 
శ్ర భు గగ ఉరగ ఇల ఇ ఇళ్లచి ఇ సెం షి ఇళ 
ఇ|గ|ఇల | (ఆకళణ) ఇ ఇఇ! ఫెర్ట్రై ఇ భాగం 
ఇళ రకా గళత్రాణాతంళగ చెళ్ భాగం. క్రళత్తళాశ యళగాభిళేం 
ఇఇళభాళా[కాంజారు [ భా అాగా[ైకాగాాంాాటలళ్యలాణ ఇఇ 



గం 

ఇనాం గాాంాలాంబ్రగభం. 1! క్రలాంగనాాారభగాంా[ా 
ఇళ షా టాంగాగలత్తి తాళం | శర ఇ గగ 
ఇ్రళా్యాంణాంాాల? ఇఇ: | భగిళళంళళాగళం క! లాల 
ఇగాగర్న 1| ఫ్ర ఇగ శి గా గాయ ఇ కాం ఇగ ఇళ 
ర్యా ఇ గాభ ఇ ఫ్ భి ళా, శేళం, కళ, వా భళి ఇ 
శాం ఇజ్ ఇఇ ఇ ఇళ్ల, ఇరా ఇ ఫి గం ఫి అగా ఇళ గాంగాళో, 
ఇళ్చి గా? (భాం, ఇబ బిలం ఇల ఇళ భాగాలు ఇగ, 
ఇళ్షగాగా 2 ₹ ఇ ఫి ల, ఇళ5గ ఇర, ఇళ్ళ కాగా వగా షాక 

ఇళ ఇభ ఫె రాగం ఇషా ఇళ, ఇచఖం క్యా అశ కాళ ఇఇ గా 
ఇ్యజరాళ్ళా గళ భలర్గాల గ ఇంా | 

భగ ఇగ ఇర ఫి ఇల ఫి గారా, అగ 
ఇగ ఇణాాాణ[గ[ొగంంి, నాళ? 50, అగా ఇళ, ఇఇ? 

ళా ఇళళి ఇరా భాం, గళగగా ఇం ఇళ, గాం. ఇళ! 

ఇషా భగ ఇరా ఇగాళంళణం. (శ్రాగగాళాా-గచాగగగా,. ఇళళిరి 
భఖ ళా ఇళ? స్ ఇరా, ఇళళి గాగ ళ్ళి. కాాళక్చై 
ఆశకి, (ఇఇ ఇన ఇరగ ాాళ్లాఇ?ం ఇఇ ఇ [4/7 
ఇం! గళ? ఇధాఇగ గ గారా, ఇగ కంగు గొంఇాగ ఇగ 
ఇగ ఇళ ఇ ఇం ఇరారా రా ఆంగ్ ఇ ఇగగా 

ఇకార భి ఇఇ, ఇఇ(గ₹-గళంళా ఇసు ఇణంళంళళిళ[ గ ఇరగా!ఇ, 

ఇళ భారా సాళాళ్ళకంు ఇగగారళం భగం ౪ 
ఇ ళా, ఇగ సగర, ఇంప ఇంగ, శిరా ఇస, ఇష స 

వృాళ[ 1/1 | 



ఇళ 

ఇభ 4 ఇ 

₹జ్ర ₹ శాత 3౧94 షం! 

ఇఇ ఇబ భి గన్ గ్ 1 ఇళ ఇ? గళ? క్రి! ఇ ఇళ్ళ ₹;₹4 
ఫెళ్ళగాా ఫె గాధ ల [గ షం ఇట్ సళ్ళ ₹5 ఆళి గా ఇగ! 

ఇ లాగ! క్షి | ఇ లగా ఫంక్ ఇఇ షస గా భళా క్లే! ఇఫ్ 
ఇం ఇ గగ గాళ్ళ ఫి గాం ఇఇ ఇభ ప్రాాచళ్లి కళ ₹₹/ శి | 
ఇళ గళ ఉం ఫె గరా తళ ఇగ క్షి, ఇ ఇలి క్షి! ఇకా 
ఇళ్ల ఖ ఇళ క్లిగ! ₹గ ఫి క్యాళ ఇళ ₹షఇ గొల క్షి, ఇద్యా ఇల్లై షె 

ఇ భై గ ఇ ఇళ ఖగ భష్యళ క్లైగ్గె క్షీ ఫెర్ట ఇఇ ఇద్యా ఇట్ట ఫి ఇ 

ఇఇ ఉద్యాన ఇళ ఇఇ రగా ల్లగ క్షి గళ ఇళ్ల గ 1౧౫ భన ఇళ 

ఇ షర భి బగ ని భభనగాం గాలా ఇగ క్రి ఇళ! ఇగాంషగాంగ. ఇళ 
ఇం ఇగ క్షి | కా ఇఇ ఫెళ గ ఇ ఇ ఇం బాగా గ జి ఇళ్ళ ఫిర్టి 

ఇ ఇళ్ల ఫక్ జ్లెళ ల ఇళ? ల్లీ | 

ఇళళి కళ్ళ [గా ఇతి, ఆళాగాం కళా? (ఇల, ఇళ 

ఆ) ఇగగ ఇలా భక్షి! ఇషు క్యా శన ₹ళరగు. ఇభగగా 
ఇషక్ష రి ₹7 ₹ భ్ ఇగ, ఇబ ఇగ ₹7 ఇ ఇఇ ₹[1 క్షి | ఇళ 
ఇ₹ర్రఫ (76 ఇళ గ్ల | 

ఇఖషంాచళైి ౯ ఇ, భగ ఇఇ భు ఇగ ఇళ ₹ళళగా, గిల 
ఇఇ ఖ ఇళ గల ఇ ₹| ఇం భి భారిగా క్షి! ఇక ₹ళ్లైపి. 
(ష్య క్షి 

గం్చిగాాచ[ి 55 ₹₹, ఇసి ఇల భు ₹ఈ9%, భక ₹౪౯ ఇ ఖః 
ఇభ ఇష భ్ ఇఇ ₹గాక్ష। ఇ ర్ట భి కా లగా క్షి ఇగ్షా 
ఇ అ్యా ఇళ్ళ కి 

“ఇభ లి ₹5, ₹7 ఇఇ ఇ భళా ఇజ్ ఇ ఇగ ఇ 
ఇల) 7 ఇబ ₹౪ఇ భి ఇం ఇగ ఇగ భు ఇల్ భి ఇఇగా 
భక్షి! ₹ిర్థిని గ భక్షి | 



మ. 

ఇళ (5 ౮/5, ఇగ? ఇ భి, ౪౯ ఇ ఇళ కలగా, 
ఇభ ఇ ఇలా, ₹7 7[₹1 ఇ బి భ్ భి ఇగ ఈ ౭2 ఇ 
"ఇగ [ఇ క్షి! 

ఇల--2బై ఈ ₹15;, 0 గాణ భి కరా ₹ళాళగా, భళా, 
ఇళ ఇ, శాలల ఇ భి ఇష భభి ఇ₹గుళ్య్ధా ఫి గ ఖా 

శ్రి; ఇ ₹8్రి ఖ* భా ఇళ్ల ఇ క్షి। 
క్రళాశి[ి కళ ₹5, ఆళ్ళా ఇక్ కర్చు ఇం ఇగ, ఇల్ధాగ 

ఇబ్చాన (| భి, ఇ57 ఇ ఇజం ఏళ! ఇ క్యా భి ఇషా ఇఇ, ఇ 

ఖ్ [౯% ఇళ్ళ? క్షీ | గా 
ఇబ లగ 5, కరా ఇంగాణ ఇ, ₹|౫ శి ఇం 1౪5 

ఖ్ గాలి బై భశ ఇ భి భాం భభి? గధ క్షి, బా (| 
ఇవఖి క్రి ఇళ! ₹8 [౪105 కీ ఇగ: క ₹₹ ₹2 ఛి గ? ₹/ఇ క్షి | 

ఇ్బాంాగళ్లై కర్ ఇ; తగా గాణ ఖు ళా ఇళ గా ౧ ఇ, 
ఇ, ఉర ఇ ౪౫ ఖీ భభ ఇగ ₹గఫ గా లగా 

క్. 

ఇభ౯-27 ౧|| ₹( భి భళా ఇళ ₹ళళగా ఇ ఇఇ ఇ 
ఇం ఇళ ఇన ఇ ఇబ ఆ భి భగ ఇభ 75 ₹౯ 
ఇక్యాగ క్షై| 

క్రశగంాచళై రగ ₹గగా ఆకా భళి ఇగ భ్ ఇలా ఇఇఖా, 
గాం ఇరగ ఇ ఖ ఇగ భి ఇఇ” 7౧౬ ₹2 ఇ ఇలా రగా శి | 

భగ ఆ|| ₹/;, ఇళళి, భాషగా 055 ఇ గాణాచు 
ఇబభిన ఇం భి ₹౧౫ఖి బంని భా లగా ళశ్రి ఇ ఇాక్షి। 

జా ణాాగి ఇ ఇళ గి గారా ఆఇాా ఇ ఇళ్ల శి 
ఇ ₹₹ భి 757 (గఇ ఇల్లీ భై?! | 



బిళ్ళ 

ఇజ్ ఇ రాస 

భజ ఇం ఇబ గరా ఇళ లా! కాం గాట్లు 
ంళ్తాం! ₹ైళ్న రై ఇగ ఇ ఇభచ్నితదాోి ఇళ్ళ | బ్రఠ ఇభ 
ఇగ గి ఇర ఇ? ఇగ భాగ! ఇ ఇ ₹[ గ్య? క్షిళఇ | 
ఇ్యాక్షి |! ₹భ్రాజ్చ ₹% ఫట్టణళ భారా?! బాగాన? జ్ఞళ ఇ 
ఇ గాఇరైాగా || ఇల ఇ ఫి ఇఇ గ ఇర ఇ ఈ ₹1; కాగ, 
తెరి ఖభి ఇళ ఇళ బంగా?! జలా ఇ, ఇ గా ఇగ క్షి 
వాం సి ₹7 ఇ అగ్గఖి ఇ కా గరా త ఇచ్చా ఇల్ ఇగ 
ఇగ తళా. నాగానాం ఇజ్ ౯||? ప్రిభంా. లస ఫార్ ఇరా 
(ఇళ ఇ | ఇభ ఇబ భి కగోాళణా? || ఇం ఇభ || 

గళ? క్యా [గా ఇ ఇగ 

ఇ ఇభ ఇళ ఇ్య్చా ఇగ ఇగ ఇ; ఇ ఇ₹2ఇ (క్షీ! లి 
వ్యాగగా[ి ₹జ్ఞి ఇ కళ ఇళ గనె క్షి | గాం సి ఇ అగి ఇగ క్ల 
ఆం [షగగా;క్యాషా?: [లగ | ఇర (1141031911 ఇ అగ ష. కళ 
₹ణ శి లై ఇ రాళ లగ కి! ఇ గి లభ 7 ఇళ ఇనా 

ఇగ షె ఇళ ఇాళాగ్థాగి ల్లగ ల్లి | 

ఇకంగా ఇగ ఇ ఇ 

ఇజ్లై ₹[గ లగ ం ఇగ కి | ఇగ ఇలా ఫె ఇబ ఇభగ్గా ఇగ 
ఇళ్ల ఇళ! | గఇర్లోభ, ఇఇ ఇం భళి భగా భగ క్షి! కషి 
ఇ ఖర! కి ల్ గార ఇళ గం ఇర! ల ఇ? క్షి! తభగాణి, 
ఇగ ఇ ఇ౭జ్ఞఖ ఖ్రైగ! క్షి |, (గ వళ ఇ, ఇశ్రా? భభ గళ? ఇం ఇాబాగ్గ 

ఫార్టగ ఫి (౯ ఇరం ఇళగ ఇం? క్షీ | ఇర ఇళ? ఇల్లీ ఇళ్ల? (ర్యా 

ఫెళ ప రగా ఇల ఇళ్ళ భో బరా శి, ఇ శి ఇం, 
ఇగ, ఇభగగగ్, ఇం ఇం ఇర శి | ఇ ఇం ఫె ఇగ షె ఇల 

ఇళ్ల ఇళ ఇళ కళ ఇ ఇగ ఇగా షె ఇళళి భగ ఇళళి ఇళ్ళ ఇగ! | 
ఇబ భాగా ఇ ఇళ ఇం ఇ ఫి గా ఇళళగ? శి, ఇరా అ 
ఖళి కి కాన్షి ₹₹ ఇ కళని? ఇల్లి ఇం, శాఖ ₹ ఇం 



ఇళ 

కళ భ్ భగ ఇగ కి! ఇళ గి ఇర ఇ భళా? స సొర? 
ఇగ క్షి | స ళా స ఇరా ఇళళి ష్ బ్రరళ, ఇర ఇం ఇళ 
₹5 ఇళ ఖగ భర్య ఇ గా, బళరా ఫి కళళ షె ఇ ఇసాలా, శిరా 
షె ఇాంళా (ఇగ గళ ఇం ఇ చ ఇరా ఇఇ ల్లగ ఇ 
ఇ1ఇగళ, ఇార్చ 6 ఇగ ఫె ఇగ షె ఇగ్ష్య్యూ ₹ఇరాభాల ళం ఫ్రల్ధా॥ా 
ఫ్ ఇచ ఇళ5! ఇ ఇం ఇగాల కళళగా ఇరగాగా ఫస 
ఇెగసగా ఇ ఇళ ₹ ఇ ఖ్రగ క | 

తృంళళ! షె ఇర ఇళ్ళ భష లై ఇ ఇబ 5 ఇలు కళా 
లొాఇగళల్షి శ ఇరళ్ళూకు, ఇరగ ఇల్ క్రరగణళు ఇల్ భషగాగిళి 

ఇల ఇఇ గి భ్ ౯౪6౯, ఇచా ఇభిళా [రాలా ఆళళారళ్షా, 
అజాయ ఇగ భై ఇగ ఇ షం గగ కగార ఇ ఇన భళా 
కళళ ఇ కక్ష ఇరా ఇ ఇం ఇచా గ్ గగ భగ క్షి | 

ఇ ఫె ఇగ ఇల శ శనంల గగ ఫి కగాళ్య్యాగ ఇళా ఫె ఇగ్గెషా 
బల ఇ₹౬గ ఇ₹1 ఇగ ఇగ?! ఇగ గా ఇ₹గ్గాఫె ల ఇ గ 
ఖ్యాషగల చె ఇ ఇఇ [కాం 1 ఇర ఇ గగ ఇక షా 
ఆళభటి-భిగాఖ్ట్రగాగాాళి ఇఇ గళ) క్రాళళ! షె ఈ ₹ఇళలంళాగ-౭ఇళా లాగా 
ఇగ ఇం 1ఇ₹₹ లభ కి! ఇళ ఇబ భఇాగా శె గళ్ భి ఖగ ఇగ క్షి ఇ 
నాల ఇ ₹2ఇ₹4₹ భా ఇ భం ఇన్ని క్రి ఇల ఇళ్ళ ₹ 
ఫెళ్ళిష చ ఇషు ఇగాక్షి | ఇగ భాం ఇ ఇజ్ గభిఫె 0 షె ఇగ 

షెళ్లి టం ₹ళ్లై 14 ఇ ఇభ షా క్లిగ గగగష్ ఇబ ₹౯ ఫె ఇళ షె 
ఇచ ఇరగ క్రి | ఇళ్ల గా క్యళాక్షి, ఇళ్ల (ళ్ళ ఇ ఇతకషి భర ఇజ్ సెం. 
ఇ ఈగాళి లి గ ఇజ్ ₹ర్ల శ కళళ ఇ₹7 క్రాచజ్లి ఇలాగా బాషగా క్షి? 
ఇ 4 ఇగ షి భంఇణ్ ఫం ఇ ఇషా ఖై ఇ ఇజి ఇఫ్ కాదా 
ఇ ఇ₹7 క్రి--ళిళి ఇష్యగ ఇగ క్షి | 

ఇర భ్ ఇ 
ఇరా లారా భాం గాం భాతి ఇళల్టంల 

ఇళ | ఇభ స్తగాళిగ్నా ఇభ వైసలా గారాల భాగ 
ఇల || 77 ఖ్ ళల ఉంంళాా?ి ఇ ఇం భ్ లి ఫి 



వ 

ఇం ఇఇ కాళు బలి క్రి ఇళ ఇం ళం ఇఇ ఇ కలి కి | ఇ ఇ 
ఇఇ తళా ఇల్లీ లి భిక్ష! ఇబ లల ఇ ఇట్రైఫ 
ఇ₹ఇగగా గ! ఇసి ₹ ₹ర్చిఖి భగ ఫి ఇరా ఇళళి అగా గా 
వెళ్లా ఇస ఇ ఇ ణాిగాం? ఇల్లి గా! బిగి కాంగ్ ఇర 
ఇ ఇం గర్ ఇరగ అగా ₹60 ఇగ ఇగ | 

క్యా ఇ ఇల్లా 

కృంశళ షె ఫెర్ట్ర బల! గర్ట శి ఇరగ ఇగ షె భక్షి! ఇగ ఫె 
ఇలాగ ఇళ ఇళ ఇళ గ ఇాళ ౯6 ఇళ ఇగ కి, ఇఇ: బాగ గా 
వష ఫ ఇ ఇం ఇళ్లిళైి 1 ఫర్ట ఫి ఇళ గ్ఞ ఫి ల్లి ఇలానా 

₹్లాగ్గాల్లగ ఇగ | 

ర్ట శిర్టీస్టు 

షషాళళ్ళా ల 

₹క్ర ఆ ఉఇఇరు గ 9౮ 

అగా ఇ ళా భి ఇళ 

చచ ఇళ ఇషగగటభిలి ₹ఖి రాగి కై లె 
ఇ కుం గి బజగగఖి, భళఖ్లై? ఇ లగి ఖై కి | రాళలళి ఇ 
రాయా ఇళ | గళారళ కళ్ల బర ఇళళి గళ | లాగి 
ఇర ఇ రాలి భి గజి సాక్షి! కాలిగ? జ్ఞ షి భాగ 
షె ఫిర్టి ఖై క గాం ఇగ ఇళ కచ్చి గొలళ క్షి | 

ఇంగా లాైభ[ాగ? లగ 6 ₹8ం ఇళాగగళలం | కలగి 
ఇగ గగన: భరగాంఇ ఇ కళ్ళా 1 ₹| భి కా లై త శని 
ఇగగళ ఇరాాన క ఇళ ఇ భి శి ళ్ళి ఇంగ లస సళ 

ఇగ ఇ ఇభ షి ₹17 ఇగ టిక్ ఇ అగా పీ: 



బళ్ళ 

ఇచిచ అకా జ్రల్టగం ప్రార బల బల్ 
- ఇషా: ఇాగిగళళి సభాం గి శాల 1 ఇకళచగి కలం, 
బళా, కరర, ఇళ ₹9 తళఖఇం? ఇళ ఇభ లర? క్షి |! ఇళ 
ఫై ఇజ్ గళ ఫ్ భాం ఇల్లీ భై, ఇల్లి లగాన్ ఇ: ఛా ఇల 
కడ! ఇగ | ఇబాగాగ్? సాంచి అగా ఇళ || లల ₹2ి ాఖి 
కళళ ఇల ఇళ ఇంగ కి | ఇక్రి ఇస 71 షె ఖైళ ఇళ్ళ ఫా 
అభ్య లిం? కి! ఇర లాచంం ఫర్రళణ ఇ! 5 1 

- ఇస్ధలగళ? ఇ[షగొాణాళాళి ఇ ఇ | గచ ఫర్చి ఫైర ఇల్ 
ఇ బ్యా భగ కి! ఇ ఇ లా బైరాగి ఇళ గ క్యా ఇలా 
ఇళ ఖగ! క్షి | 

ఇల తి గాంతాంా భి? 2ఇగషరై 1 ఇబ ఇం గాభ 
ఇ ఇర కి | ర్ల: ఇలు) 6౫ ఛాలా | ₹ర్ట గా ఇగ గి క్ల 
ఇల్లి ₹1౮| గ్ల ఫర క్షి (ఆ౫ష ఇర షి 0 ఖగ) | 

ఇఇ --ళసంళై్రర్యాయరభళగగలారా?ఇ5: | లగ షా 
ఇర ఖా ₹110%, ఇళ ఇం ఇ ఇం ఇగ కి, ఇచ్చి ఫి ₹? భై 
వి | తగ ఇరాగ్యాళ గ్య! ఇగ! ఇళ్ళ భళా గగానాగ్యా || 
ఇగాషాఫెం్ట లి ర ఇ ఇలా, బళ కాం గటా ఇర్యారా ఇరా షా 
భం ఇ ఇర ఇగ ఇ శ ఇళ? క్షి | 

ఇక్షళఇగా గలిగి ఇగ కంకణ 4 ఇల ఇ జ్రభగ్ష ఆ|౫గ1- 
బృళాఖర్ళ | భళి? భాగాంనగా బి ఇరగ ఇషంగు ఇరాగ్యా || ఇగ 
ఇ ఇ కార భగ క్కి ఇల్లి రాగ ఇ ఇగ ఇ క్షి! ఇంగ 
ఇభ కి! ఇంగా భి ఖం క్షి! ఇషా ఇ గంగా క్రి | ఫట్టా 
లా: ధర్ ఇరగ గాగాగళ్ళ ఇళ గగ ఇ | భారిగా? 
ఇబ్రైకర? ఇ ఇరా ఇఇ ఇళ ఇర్చలణ || లాగె ఫిర్చ ఇ ఇ ఇళ 
శా గు ఆం ల ఇ కాం ఇంచి ళ్ళ ఇకా ఇ ఇగ ఇ 
ఇం౭ 16! క్షి | ఇళ్ళ ఇగ ఇరా? ఇ క్షి | 

ఇగాఇంారి ఇళ ళం కాలి కా ఇ 10 ఇర్థిాం[ిల: 3 
ఇళళి: భు బ్రశగో్ 5 ఇభ ఇషిభగళళ: 1 ఇళ్ల లగి కైరా 



శ్వ 

ఇ? ఇగగాల, ఇర భళసాళా. కరా[ారి ఆల భాటళలా. ఇజ్, 
ఇసి బైల కి! గాలం జాలి భాసర కా కలాల) ఇగ 
ఇాబ్తాాణగ్న | ఇంగ? ఇటస ఇ ఇర బగా శభ ఇ 
ఇళ లాగి హై ల్ భాష ఇ ఇలా ల్లగ క్రి! కశ ఇ 
ఆగారు లగి ఇ ఈ గారా, ఇహ శ క ఇళ ఇల ఇ౭ గి భళా 

భి క!" 
బాగాన ఇగ: 0 షర కగాళ!గ ఇగ 

ఇ జగ ఇంగా; కి ఇల లి ఇ కణిత | ఇబ ఇభర 
ఇస గళ! శ ఇల్ ఈ ఇరా శి గ ఇ గ! ఇం? క్కి ఇళ్ళని 
ఇ సళ ఇ శ్రి ఇలా భం ఇళ అల ఇకా ఇగ కి | 

కంకణ బళ కి ఇగ ళ్య్యాల ఇది ఇళ్టగ ళల: | 
లా ఆంతా కా కళళ ఇభ ఇళిల 1 తాగి 
శాల జై రాజా ఫా కి! ఇళ ఇల్లి త శల, జైల కళ, 
ఇగాలిళ భర! క్షి | 

. అనాలి రర్ట షం, ఇగ ₹ ఇజేగ ఖై గ ఇ కళ కం ఇర! 
శై, ఖా గాగ లభ రశ శి, శా కాగా లికి! లగాళా 

ఫె ల ఇ ఇరళి ఇట ఇకాణా లెళ్ళి ఇబ భాం ఇగషాగా 
అగ కి1! 
ఇ రాచి లర్ర షు ఇంగా కర్మా ఇళ్ళ గాళ్చి ఇగ 

ఇళ ఇల న ఖై ఇ రా? ఖగ క్రి! బళ ఇ ఇాగ్యా లగ! కి! 4 
లగ వై ల ఇ కటా ఇళ కి ఇ! ఇగ క్ల భగ క్షి 

ఇ[5--గళ్ల ₹జ్ఞ కళళ శి | 

ఇజ(ఇ కళగం ంాంషా గళ ఇజం (ఖగ. ఇల: | 
ఇస ఆలి ఇర ఇాగాశర ర్చ ఇ₹క్షం! 1 ఇఇ ఇళ కళ బళా, 
ఇ₹౪౭, ఆయ్ ఇళ్ల బ్రా క్షి! - 

ఇల ఇగారాగాణ ర ఇజం ఇా్యల్లా!్ లర కి | ఇళ్ళ బగా 
ఇ భగ ఇ ఇ భగ ళా ఇ ఇళ ఇజ్ఞళరా క్షీ! రాస భి ఇర షె 



ప్ో 

ఇంగ! ౧౯5 క్షి | ఇబ ఇగాగా ఇరాని. ఇగాలి, ఇంటి జిక 
ఇ ఇలా ల, ఇగ భి ఇబ ₹ ఇదెలా? భి ఫి జలా ఇ 
లం ఇలా ఇ గగ ౫ ఇల్లి లి | ఇబ కాసా జాస్ ఇ ఇగ 
ఇ క్షి; ఇఇ ఇ ₹౮లి ఇశ్రా ఇల్లి ఇం? | కళ ఇ ఇక! ఆజా 
శ ఇధి చ? ఇళ కి! తాల ఫం శి ఇం కాం లి ఓ శ 
ఇర? ఇళ ఆళి? గరం ఖర కి! ఇళ్ళ ఇగాల్టా భర కి | 

ఇరాని: | వారా ఇభ్రాల ఇగాగ్నా ఇబళగి | 
ఇర్యాళం్యాళళ్థాలి బళ లకగ్నా | ఇళ్ళాణన ఇఇ లం ఆగాణగంాళళ: | 
ఇార్థళ 05: ధఇ: ఇగాగషాల బ్రాగాన్న 1 ఇ ఇ ళా ఇ ఇళ కి! 
షెళ్ళా కళళ ఇళ ఇ ఇబ ₹ర్ధ భి ఇ ఇబ ఇళ్ళ క ఇరగ కత ఇ 

శై! కి! ఇబ ఇళ్యా? ఖై ఇళ? ఖా ఇబ్షిశళం ఖై ఇ బాష ఇ ఇ 

ఇక! ఇఇ భె ఇరా ఇ! ఇ ఇచెంా, గం సి షా 

145, ఇగ భగ ఇళ శాం షం కం ఇసెళళ? ఖై క్షి! క్ల 
ఇ్యెర్ట: ఇలాగ ఇ [ర్యా బ్రళాాగ్లాగ్న | ఇగ గ స కా: ఆ్గా 
ఇఇ? 1 ఇ ాంళల ఇలట్రి కళళ భష! కగాగిళ్ 
ఇంక ₹1ల్రి ఇగ రాణి || కాష్ ఇర చ ఇకా షా ఫైన అగి ఇ? 

లా ఖ బ్చఖ ఇభ గారా, గా ఇల్లి భష ఇస్ షె ఇం, ఇల్లి ఇళ 
ఇగ క్షి! ఇరా శి లా లలి కి! ఇబ కార్ల ఇ! ఇగ ఇళ. 
ఇ! భళా కి; గా జ్యాభిని ల ఇళ? ఇగ క్షి | 

ఇ, ఇలా షి ఇర తం! ఇగ క్! షష కాగ, ఇభ, 
ఇ్యాా ఇళ భాం గ భై ఇ భష ఇళ్ళ గాంళి కి | ఇఇ ఇ ఇళ 
ళం భై ఇగ ఇ ఇఇ భాషల, ఇరా ఇళ ఇభ భగ? క | 
ఇ ఇగ 5 ఇ అగస్టా? లిక క్రి ఇబ ₹55ల్రా జాలి గ క్షి | 
ఇ 77 ౧గ్రప లతలా ఇం కి! ఇళ్ళ ఇళ గర్భా ఇగ? ₹1 
ఇంచి లైల చభరి ఇం ఇ కి! ఇక ఇరా భగ? ఇ? 
శని ఇబ ఇళ్ళ లర కి! ఇగ, గ్యాఇ కలి క గ ₹స్ధ 
ఇ₹౭5! జిళశి గగ? క్షి | 



వళ్ళి 

భాగ కగాాం-ళకాంగా: భయ సళ అసి ఇజ్రైఫి్ ఇ 
ఇళ ఇం కిచ ఇల గరా కాం ఫి కి; (౧౯ ఇనా 
ఇగ సె ఇరా [| ఇళ్ల క్రి ఇబ గ్రాత్ అభం ఇనా 71 
ఇరగ ఇ ఇళ అగరు ఇళ్ల క్రి ఇల్లి బాం ఇ ఇ ఇ 
ఇర లా ఇర ఇ ఇఇ ఇళాభిళ ఇగ ఇ గా గరా 
ఇం చ ఇళ క్షి, ఇభ చాచి గా క ఇబ్రశెా కి ర్యా ఇ 
ఇగ గారా గి ఇ ఇంగా ఇఇఇళా ని ఇళ భష భాగా క్షి, 
ఇం ఫి ఇలా లిం ఇంగ పె పెళ ఇథ ఖై | ఇఫ్ భి? సళ ఇ 
ఇళర ఫి భా గ 511 భార ఛి గా ఇగ క్షి! ఇగ 
ఇ₹౮గళ ఫి గాచి ఇళ ఇర ఇ ఇళ ఖా క్షి, గాభ భి భాం కం 
ఇఇళ? రి భగ కి, ఇబ బళా ఇషాషా గ భై ఇంగ ఫి ఇలా? షె 
1 ఇనా, ఇగక్షి;! 5, ఇల, ఇగురు ఇర భళా 

ఇళ గ భాగా, ఇగ వారగా ఇ ఇ ఇ ఇరాలా. కళ్యాన్ 
-“ఇగాగ భి గా౯ర? ౧ శాస? ఖం క్రి | ఇబ ర క ₹[ 
శిరి గళ్ ఇ బై క్షి, ఆగ గని చలి ళల ఆ ఇ లం కి 
ఇశగిళ ఇగ గాం? కి | షం గ్య ఇర షెంంళాల భి ఇ ఇ బైటి 
కై | ఇబ రా ఫర క్ల! 2౭ గ ఇ ఇజైగా ఇట్టి ఇగగ-భాలి 

ఇం శి ల్ల ఇగ భగ! కి, ఇగాగగో! భై క్రి గాం ఇల్లీ 
ఇ | పాలి, ఇళ ఇఇ ఇ చి ఇళ? ల౯ కి! అభా ఇళ్ళారి 
ఇర క్షి, సాం గళం (౪ ఇ, 747౯ల కి! ఇన అధ్యా ఇకా 
“జాలి కి! కాగి ఇళార ఫి ఇల్లాంచ ఇళ్ళ రాగ ఇ కళ్ళా 
ఇగ క్షి! ఇరా ఇ భాగా ఇభళి భగ గళ ఫి ఇగ! గ ఇళ 
ఇన క్లి, భార కళ ఫి గాలి ఖర క్రి, గ్యాగా కం క్ర గా 
ఆ తగ్గ ఇ ఇం ఇబ, గరగ గ క్యా ఇం కా 
“శెషారా ఇబ ఇస ఫె ఇగ ఆనన ఇథి గాల్ ఇర్లగ ఇలా 
ఇర, ఇగ భార ఈశ ఇం ౪ ఇళ ఇన భగ కి, ఈ రి షా 
“ఇరా ఇచిశోరగ, బాగా ఫె కాళి ఇళ ఇల! ఇళ్ళ గె ఇగ 
అభం ఇరా, కం ఇగ భగ క్షి! ఇళ ఇంగా ఫి ఇఇ, 
కాలి లికి, ఇళ ఇఇ ఇగణా టా శీ! ఇరా భె కి! ఇళ్ళ 
రా? బళ కి | ఇ కారక ఇ చా లైల క్షి | 



ఫెం 

ఇగ ఫి ఇఇ ఇ గలాలాా? ఇ ఇగషి ₹జ్ఞి శ భఖ ఇగ 

-ఇగ్భా భగ! క్రి ఇ ఇఇ క్రాతాని ఇ ఇధి ఇం ఇన ఇఇ 
ఇగ | ఇళ ఇషషాళైగ భాస ఆన్ | ఇం ఇగాకే గ్య 
శఇాాగా ఇళ ఇర! ఇగ క్ర భం కళ ఇసట్ట్యాంలా ₹| [ర్యా 
ఇగ ఇఇ గి ఇజ్ధ వాచ్యం ఇబ ఇట్టి క్షి ఇం ఇ ఇళ ఇ ఇష్టా? 
సాం ఇద్యా క్షి ఇ, ఇగ షె ఇం ఫె ఇఇ ఇఇ ఇ ఇ ₹౧ 

ఇం తాలు ఇష భి ఇగ ఇళ్ళ భళి కి ఇళ ఇబ కి! గరా 
చళ్ల రర ఇఅఖ ఇళ 2 గ్రా ళధగాాా ఇలా: జైరా: ఇంట్ 1ఇ₹- 
ఇవ | ఇగ గి భాభ ఇగ గాళ్: | ఇళ భర ఇళ 
శ్రాంళళ ఫె భా ఇగ భి జం ఇగ ఇళ ఇగ భ్లి ఇం భగ షి గర 
భళి భళా ఇ బిర్య ఫైలల్లి! ఇఇ గా గ ఇఇ లిం ఇ? ఇఇ ఇభ 
క్షి... ఇగ కాగగగ కరగ ళం! భరిణ: 
ఇగగథాగాల ఇళ: | కా, గి ఇ శాం లగ ఇ ఇ ₹0 గ 
ఇ ళం భభ ఇకా భగ ఇబ లలా శి, ఇగ కళళ ఇబ వళ్ళా, 
ఇఇ ₹2 ఇట ఫారం చి ఇరసణ భాం ఇ ఇ గాలా కీ | 

తమి శా 

ఇగ లగ గ్ ర్ట ఫె ఇళ 

కళా రాన రాగ అబల ఇంట [5 
గలా, ణం ల౫| ఇ భళి ₹₹ ఇగ ఇ ఇరగ గార 
ఇగ క్రి! ఫెక్టలి ₹ ఇబ రాగగ ఫి రష ఇళ్ళ! ఫి | 

గ గంాగగాషగా? గల ఇళ భకాలి | భి? ఇాళ్తాణగా 
ఇ₹లి ఇగ 75 11 ఇఇ గనక) చ ఇఇ ఖం ఇ? ఇళళి గళ? 
ఇళ ఫె ఇర ఇగ (5 ఇ? శి | కళగం ఫెర్టాబి[గ? (గాలా 
ఇభఇా[ ఇ జాగా బ్రిళశళాళళనగ: 1 ఇ ఇగ గ ఫె్టై ఇగ 
ఇళ! గి | 2 జెలి ఇగ గ ₹₹౮ క్రి కలా, కళ ఇ ఇళ” లక క్రి | 

భళా లలి ఇబ్చ్రర ఇాళ[ం ఇ₹ ళ్ళన్టా ఇళ్ళ ఇల 1 
ఇళ ఫె భం ళా భశ క్షి ఇళ భగ ఫి ఇ భగె క్షి | 



గె? 

న మ ర మ 
ఇం గ భంగ ఆ్యాఖభ ₹ ఇచిన ఇభాళ్నా!! ఇ ఇర 
ఇళసఖళ?, ఇఇ? ౧౪ ఇదెలా భయ ర! గి భి ఇగాగా 
ఇాగాళాల? ఖం క్షీ! ఇస ఫ్య కధాళ ఇగ ఇ జలగ గరగ 
కళ్ళ కాలా | ఇత లారా కం్ళ ఇరా? ఇ ఇ ఇ ఖై టగా 
ఇఇ తలగా | ఇలా గ ఫర చ కా ఇ ఇఇ ఖై? క్స్ కలాల 
ఇళ? భైశక్చి రాగ శిళా భిళాక్లే | చ్చిష గ ల? ఖై క్రి, ఫా అర్యాఖ్షి 
శ ఖాళిగా ఇబ్ష భి ₹|ణగల్రిఖ భి ఇ కి! ఇళ శోగా 
శంఖ స ఇగాక్షి, ఇయ గ ఇళ ఇ ఇం భ్ ఫి ఇస్గగాల ఇళ ఫర్ర 
ఇ ఇం ఇకార ఫె ఇరగ 6 (౧|| క్షి | 

కాం గ్యాచళ్నా ₹౧| బగు వ్రజ! 1, ఇల 
ఇలిాళలా బళ ఇ లగి బరు గ శి ఇఇ గ ఇళళి తృళ! 
ఇర! కి! ఇ భి ఇఇ ఇళ ఖర కి, గారభంగా భ ర్యాగ్ క్రర్య(ంళ- 
ఇ: ఇరగ బ్ర ఇలు: | ఇచా గ ఫ్య చ గగ భం ఇగ 
ఇ ఇగ భైర్గా క్షి! ఇం భళి ఉగ భెళరా కి జరి ఇగ శ ఫర కి 
జభ బైళార ఫె ఇచా క: ఇంగ షగ ₹₹ర క్ల | 

ఇారాళ్లలాక్రల్ళన రర! ఇంళ్లగ జ్రల్టాో జృళగ[55 (గళ 
. ళాల: | అంగం) ఇ కారాల ఇగ ఇస ఇళ్ళ 15 
ఇగిగ్ష || ఇరా ఇ? జ్ఞా ఇ లగ క్రి కలూఖలగ కి గలి ఇగ ఇ 
ఇం ఇరం? భై కి, ఇళ ఫి ఇఇఇ! ఇ ఇఇ ఖై కి! భర గా 
ళగ5? క్రీ గళ! క్రల! ఫె ఇళ్ళగా ఇ కి | ఇళ శషఖగి ఫర్ట్ ఇ ఇళ ఇగ 
ఇభ శేళ! ౫ శి | 

ఆగాలా ఇబ? ఇధగానా ఇల్ అ కలాలు గగ? కళ్ళి 
ఖాంళలి: | శారా రాణళ? భఇగ అగా ఇగ ఇళగి గాగ ఇళళి: 1 
ఇబ ఇగషగా ఇళ్ళ ఇషాగ ఇ! ఇ ఇళ ఖర కి | బలా ₹ 7౯ భగ 
జ్ర, ఇళ్ళ ఇ ఖగ క్షి | ఇళారాగగ్ధాల:! ₹2 భాస భలగ 
ఇభ ₹₹51 క! 



గగ 

ఇఇ సాళా భంగళం ఇన భార్యల 
ఇంగా | ఇనగిళి ఇప్రళా? | ఇగాళ్ళా ఇగాగాగి ఇరా ఇగగోగిగ 
అగ కి! ₹7₹ గ ఇరగ షా? వ కి! ఇళ జా గాణ 
శ్రళ క్షి | 

ఇలాగ బాం అల్ట కాటి భర కి! ఇప కర ఇ? 
₹/[5 కారళ! ళా కలా గ కారి సళ ఇళళి భక కి! ₹7 
ఇగ చె ఫిర్స షె కైళ, వళథిగు ఇగ గ ఇరగ బలా ఇ గాలికి 
ఇగెషాలా, వషరగ, ₹౯ గ ఇఇ భి [5 శ ఇల ఖైకా క్షి | 

ఇ[౯5--ఇగిగాగ! గాగ ఇరిస్ | ఇ? ఇ ఇఇ ఇగ! క్షీ 

భాం అాభలాాంరల 97 లిక కి! శ ఇళ, వష ఆనళ?, 
కళ షాగ్యాగ, గగ ఇళ భోషఖ ఇళ! క% ఇక్ శి లాజ్ ఇఇ 

ఇల్లా క్షి | ఇళ్ల ఇల్లీ? భళి! క్షి | 
అకా ఫి ఇషషాాక్రాి ఇగాళంత ఇషాన్ ఇ బగల్యా్యా | 

ఖరగ్ బ్యా ఇల్ ఇగ | ఇళ్ల ఇ ఇఇ ాాగళ!, 
ఇల్ కళ), (ను గ ఇగ ౯౫| ఇదెలా భగ క్షి | 

ఇఇ ఇగాాచఖి ళం ఇరా అాజ్టిళ ఇ ఇర గగ 
ఇ ₹ఇగ0%? లిం కి, ఇ ఇఆగగాగ ఫిర్ట శి క? ఖి బ్యా ఇగ ఇగ 
శ బళళగ ఫి ఇరా కా ఇళ ఇరా భళా బు ఇ 
ఇ ౯౪ గలా క్షి | 

ఇభాగా[గళగ: | ఇలా: ! కాాధిఖం |! ఇంగా! | భై 
'ఇంగఇాషళ్ల | కృళషా ఇ్యాఫ్ లారగ్య | ఇర 65 ఇరా! 
ధగళ్ళ | ఇలా ఇఇ ఇల గబాల్తై | ఇబ ఇట్టా చారి, 
ఇం ఈ భా క భి ఇరాని కళ భై కి! ఇబ్ధఫి ఇ ఇఇ లి 
శక గభి్రిఖిని శి; ఇళ ఇల భవి 6 ఇ? భర [| ల 
ఇఇ ఖల? భ్లైగె క్లీ | 

ఇ ౧౫.౨౯ గాగ లభ గాగా 96 ఇ గణా లి కాం 
ఇ ౯౯ క్రి! ఇఇ ఇనా ఫి భా ఇ భా ఇరగ? కి | ఆాళాగి 



కెళ్ళి 

భిళాఇల ఇట శభ? ల్ల | ఇగాణగా గ ఇల్ ఇళష? గళ ఇళ్ల 
ఇ ఇళ జర ఇళ ఇల గార | ౪ గా ఇ ₹రి గాళ్ళ ఇగ? 
ఇ జ్ఞ గ ఖగ బ్యగ్ ఇళ కక! కి | ఇబ ఇభ ఈళళలా. కళ, 
ఇఇిళ్లగా, కాళ కరిం ఇ ఇం కఖాని లైర? క్రి | షర గ ఇగ ఇగ 
ఇగ5! క్లే |! ఇని ₹ 5, గళ, ఇగ, భాళర్దా, బృళరళు ఇాగాగా 

ఇఫ్ ఖై ఇగ క్షి, ఇ ఫి ఇ గ భగ కి | 

భన ఉం ఇగ గ గారధాణార్హి ఇచషాం ఇళ? ఇషా 
తాఖాస ఇగ ఫి [7 గ కళ ఇళ ఇరగ శ్రీ ఇగ ఇట్ ఇం్యగా కళా 
ఇగల॥గి క్షి | బృళా ఇం అంగ్ ఫి ఇళ ఇళ్యాళ ఇళ కళగా ఫె 
కి, ఇ లగా ₹ జ్ఞఠ ఇళగిన కనా ఇర ఇరా గగాగాతళ. ఇళ? 
ఇ1[గ-5ఇఇ ఇగ ఫి గగ ఫె గగ గ ఇళళి ఇళిఇ ఇభ లగ! | 

భర జసిాభాానా రగా చళ్ల ఫి ఇషం ఇళ ఇగ క 
భగ కి! ఆం ఇారఇ ఇళ గాళ్ళ ప్రాం ఇం ఇం వ్రళ్యగఖి 
శాం ఇగాక్లి! ఇచ్ళెి ఇగ ఫె 04 ఇభ గాభ భా ఖ్రెళ క్షి, ఇళ 
ఇరగ ఇళ భ్ ఇరగ ఇం5 గ ఇళ ఇళ్ళ ళాల గాంగ గాళ్ ₹₹ 
ఇళళి ధన ఇల ఇళ క్షి | ఇఇ ఇ [41/౯7 ఖగ క్షి! ఆస్ట [౧౭ 
బెళైగగ ఇ ఇళ భర షె భై ఇళ లై ఇళ ఇనాం షి ఇఇ ఇగాగ్నె బ్షీ | 

ఇక గ గ ఖగ లర? ప్రి 7 ఇగ్ళ--లగ ఫె ఇళ్ళ ం ఇగ ఇగ 
ఇళ! క్షి | ఇళ్ల ఫట ఖి గబా భి భ్రిళ--చిగా ఇ ఇం ఇళ్ళకి | 
ఇ ళల ఫి కాళ చి ఇట్ట ఖగ | ఇ ఇఇ స భాం, ఆలి ఆగ ఫి 
ఇ శి, ఇంగా గి కళా భా భి క్రి! ఇళ ఇ భగ ఆగర; 
వక్యాళ భగాచ ₹జ్ఞల్టి ఇ రణ ఇగ? ఇ; ఇం ఇగ! గ 
ఇ ఇళ్ళ భాష ఇ ఖై భం-ఇసటి భి ఇళ ఇల్లి ఫై! ఇ లగ 
ఖా ఇష ఇజం ఇట్ల | ఇ గం ఇగ ఖ్రైర క్లింంచగా భై ఇంగ 

ఇ ₹₹్రి కి! ఇ ఇళార ఇ ఇళ ఇట్టి ఇ శా ఇళ్ల ఇళ ఇం ఇ 
ఈ ఇళ? ఇ ఇభ ఇర! ఇలా గ ళ్ క 711 ఇ ఇరగ ఇష 
షె ఖై భార ఇం శరర ఇల భళి శిర! ఇళ లలి ఫి 
ఇక! ఇ భీ బళ శి ఇఆ బగ క్షి ఇగ భఖ భి ఇఇ ఇ్గళి 



గళ 

ఆళి ఇలైికి! ఇక బా ఇగ గా? భి భర్ అగా 
ఇగ కి; ౪7 ఫ్ భిళణంగగ ౪7 ఫి ర భి ఇ ఖాసా ఇ కి! ₹7 
ఇభ? కి! గ భి ష్యాఫి ఇఇ ఇళ లగ కి! ఇఇ ఇ 
ఇగ ఇగ శ్లి | తాంణగి, ఇం భగ కి, ఇ ఇగ ఫి భాగా గే 
చ ళళ్ల ల్రళ ఇట్టి క ళల ఇ ఇగ ఇ ఇఇ? గగ ఇల్లీ ఇగికిి 1 

(ఇరగ భి ఇ 1141811019 ఇషా భగ ఇ ఇ ఇగ 
కై; ఇళళి ఫి ళా 0 ఇఇ భ15 ఇ ౧6 భళి ఇళ క్షి 1): 
₹2 సళ? ఖం కి! భా చెకళ ఇఇ ఇట్టి క్షి, ఇగ జ్ఞాల! 
ఇఇ ఇళ లై ₹161 క్రి, ఇ ఫి ఇషా ఇరగ భా వైరి కి, ఇగ కరగ 
ఖగ బిఫ్ ఇఇ ఇన క్షి, ఫె భష ఇ ఇల్లి భళి! లాగ 
ఫెరా ఫై ఇంగ ఇళ? గి ఇఇ శళగి శి! ఇళ ఇ ఇష భై 
ఇైళిక్షి! ఇఇ ఇళ గ ఇటా క భర కి! భాం? క్యా భై 
ఫెళ గాబ్రభిగ శి! ఇం షష ళ% లికి! ఇ ఫి బలాః షె 
ఇళ ఇ ఇళ భగం ఇగ! ₹| కి! ఇళ ఇచి ఇఇ ఫె ళా భగ క్షి 

శమీ. శు 

శా భగ ఫి ఇరా 

షళగాఇ--లలీి కభగంాాగఇ[ాఖ: ఫర బారి ఉగళాగ | ఇఇ 
ఇర కా భం కి! ఫం టి ఇ బంగా ఇళ ఖల? క్షీ 

ఇగంాబర్లాి భగ ₹ ఇభాాాఇా ఇ5ళ గగ | ఇళ ఇంభ్లైగ 
ఇళ ఇగ ఇగ! ఇఇ ఫె ఇగ ఇ బిర్య బైటి కి ఇష? ₹7 ఫి కారా 
షె బగ ఇ కి | 7, తళ గిం ఇభ? ఇళ ఇగ ఇగ. 

ఇ₹౯/ ల్రైగ? క్రీ 
ఇికలాగాలి) ఇారారిఇఖి ఇగ భగ భార్యాళళి | ఇ 

ఇఇగాళు ఇదా ఇక గాం ఇ భష ఇ ఇస! ఇ? గారలు 
ఇగాఇ?? ఖర? క్షి | ఇళళి ఇగాగు ఇగాఇల ఫలి గగాఇ 
ఇంగ | ఇలాగ గ ఫిర్టలి ఇళ్చా ఇం ఇఇ భా ఆ|| ఇ? 

ఇగ ఇ లిక గో? కి అల్ట్రా ఇం? ₹౯ భగ కి | 



ళల 

కగ్రళషళగాగగాభంగా గల్లి 7 ఇసి బాగాన ఇళ ఆభీళా 
ఇనానాణన | గటి ఇల ఇ కాగ్ ఇగ కళ ₹౫ ఫిర్ట: | 
ఇబ బళ (గగ భం ఇం భం కి ఇ గా భిల్ల కాళ 
ఇగ? క | కాళి కాలి ఇళిాగ ఇ ఇ ఇలాగ ఇగ గరగర | 
ఇాలిగణ్షై ఇ; ఇభ ఇజ్దిటిళ ఇధి? ఇసక! ఇ 1 ఇ అ 
షెఫెర్రళ్యా ఇ! ఇగ ఇరా కి! ఇ ఇలాగ? భర కి గాక్ట్ర గాగ గి 
ఇగ ఇ ళం భగ క్రి జాలిక క్రి ఇజ్టగ్ షె భాం భళా కి ఇళ 
ఇగ్గానా శి ౪ భళి లర క్షి! 

ఇషా చాగ్రణాాగ ఇళ్ళ ₹ర్రాళాిగాఖి ఇబృాళల భళి | 
ఇల ఇగ కళళ? ఇళ భగ ఇల్ల 11 ఇబ ఇజ్ధి ఇగ 
ఇ గానా ఇర క్షి | ఇగ కళ, అగి గా భి, ఇళ భిభం ఇగ ఇ? 

శ్ర గర కి! నాళ కానా కాం క ఇగ ఇడం 
ఇ | శ్చాజ్ష్యగగగు ఇ! ఇళ ఇలు బల్ ఇ గి 1 ఇఇ 
ఇాాఇి ఫిర్ర ఇ్యా ఇ! ఇగ ఇష ఇరా ఇళ ఇట్ గా ఇళ క్షి! ఇగ 

శంఖ ౯, గ, ఇగ్జాచ భళి గాగ ఇ బగా ఇ గాభ గ 
శాం జ్లగ ల్లి | 

శ రఇా-ం్రగాాాింళ! ఇగ ఇళ్ల ఇసి ఇల్ ఇం ఇళ్ళం 
ఇగఇఇల ఇఇ గ ల భల అ౮ఇ/1 | ఇార్తాాాషగ ఇ ₹5 
ఇ[ఇళగ ఇల భళి! ఇరా బర ₹జ్రి ఇ! గ 
ఇజ్ళె ఇ! ఇగ గం ఇళ ఖగగా ఇగ క్షి | ఇఇ గ ఇచా [౮% ఫి బజ్ ₹౯? 
ఇరగ ఇ ఇర ఖగ! గి |! ఇస ఇగ ఇ ఇళ్ళ ఇళషగా ఇ ఇలా భ్రైగ! 

శై, ఇ శళంళి గ ఫ్యాఫి ఇళ ఇనా శ (ఇాక్షి | 

ఇారాగాగాలైా--కాగంగ ఇగ జ్రధంభగ్టై: | ఇచి ఇ ఇఇ ఫి 
ఇణాా ఇర క్షి! ఇళ ఇళ ఇషం, ఫె [క్షి, ఫె ఫి ఇళ ఇళ్ల 
ఇఇ చేని | 

ఇంగ ళా కరాలు: | ఇబ ₹ఇ గి ఇగళ భి క్షి | 



కళ్ళి 

అగా ఇం ఇన కాగాాగబ్రైాళగళి ఇంగా! క్రై [5 
ఇస! ౮ సా? రా ౯ గాం భన ఆ కాగ కాగ 1 
ఇగ ఫెర్తారలి క్రిగాంగ ఇగ ఇషాంతాభాగగగ ఇ ఇ | ఇ 
ఇళాగాళ జగ ఇచ్చాం [ాంల ఇళ కానా ఇగ || ఇ ఇ! 
గాళ్ళ బర ₹ళ ఇగ క్షి! ఇస గఇా గి ఇళ్ళ! ఇఇ ఇం ఇరా? క్షి | 
ఇళ ఇ ఇ ఇం క్లే, ఇ ఇష ఫిర్ట గా బళ భాం! ఇట్టి లైకా, 
గి క్యా ఇ ౧ ఇ ఇళ భషాళం ఇగ గ కళ ఇళ? ఇషా 
ఫెఖంరాళి ల్ళిళగా ఇగ! క్లే | 

ఇళళి లగ లట ఇర ఇరాక్ భర్థ! ఇషా 
ఫె వ్చక ₹ ₹₹5 ఖగ! క్ల | 

ఇంి--ళళళను ఉష ఇళ ఇాశ్షీ | 

₹119 ఇఆాాభిళాళల్లి ఇగషాగా అభిని, ₹ర55) భళా క్షి! ఇషా 
కళా ఇగ ఇ వ్రజ ఇగ [లగ కి | ఇగ గ ల భ్రైష్శెక్లి | 

ఇగ ఫి ఇఇ ఇ: ఇాజైాల: ల₹గ|౯| క షెళగాల భి ఇళ ॥ 
ఇొళ్ళెగాళ[గ ఇళ! గళం వొళష్యా ఇనా ఇళ || ఇళ్ల గ ఇ₹గనగ ఇషా 
ఇఇ) భగగాగా ₹ళ షా ఛగాాలి, ఇగళగా ఖగ? క్షి | 

₹741౧౯ ఇరగ ఇడ, ౫ భగెక్షీ! ఇలాగా గ ఫ్య్టైగ 
ఇ||౯|ష షె ఇఇ భగ క్రి ఇళ ₹₹ ₹ ఇం భగ? క్షి! ఇళ ఇరా, 

ఇ₹ష౯ఇ ఇగ బగ భర కి | ఇచి ఇరగ ఛా ఇగెక్షి! భాగ ఇళ ఫా 

బాగ శ ఇళ కాగధాఖ ఇలా ఇభి ఇగ ఇభగ! క్షి | 

క ఇచ ?₹₹7 ఆగగా ఇం ఇఇ ఇర శగగర ఇగో 

ఇళ్ళు భగగాగా ధాం ఇగళాగా గాంగ. కరక ([7-౧1-౯౪|-ఇ|ఇ7 
ఫె వ్చఇ గ ఇరన్ ఖర! కి, ఇ శాళళిరి ఫ బ్రం గ ఈ భై? క్షి 8 
ఇగ ఫాఇా? భ్రైషాక్షి! ఇళ్ళ ళ! ఇ; లగ కి! ఇఫ్ ఇ [ష్ ఇ? 
ఇగ భగ క్ష | చ ఇళ క కాళి గణా కి ఇ ఇర ఆళి ఇాగిక్ల 
ఇ ఇష భ్యాఖ! ₹[5 ఇ లై క్షి! ఇళ గాణ ఇర కి | 



గె 

ఇగంగారంలి | ఇబ్రిభషళి | ఇాఫిషధధర: | ఇతిళ్యాక: | 
ఇభాగాాణిాటగారా ఇం | క్యా శైల ₹ఖి లగి 
రృ || ఇబ గంగ, ఇక్షు ₹ఇళాగి ఇఇగా ఇఇష్యా ఇళ 
ఇర ఆగరా గళ బర భై కి, గా చ ఇగ్గక్లి | 
ఇడ్ళం ఇ గాగ ఇళళ క్షి | 

భాగ సాలా ఆ|| గ ఇగ శెళఖగ లగా ఇళ ఇళ 
క్షి, చ ఇళ లగింగు ఫెక్షి! ఇద్యా ఇళ కరగ ఫిక్లి, గి 
ఇభి[గ[గ4 షె ఇ5141ళ10310 గగ ఇ ఇ ఇళ ఫి ఇళ ఇభ ఇల్లి ఇ 
శి ఇఇ ఇ అగా ఇద్దర గొళళ ఫె క్షి, ఇ,9|,ఇ10₹1001ఇ ఇ ఇగ 
ఆ ౯౮4 ఫి క్షి ఇగ; గచ ఇర ఫి ఇళ కాళ్ల గి బ్యళ ఇగ క్షి | 

ఇర ఇబ్దాఇా-గగి ఆ|| గ ౯51 ₹[ గ ₹్ర ఇగ ఫె ౪౮ 
ఇం ప్రాాషా న్ ఇల్లి భరి ఇళగ! ఈగ ఇ ఇళాగ రాఖి ఇల్లి ఇ06!, గ౯ 

ఇగ), గాగ? లగ కి! ఇళ ఇళ ఇ భాగ శ ఇలా భగ క్షి ఇఇ! 
ఇతి ₹||6| భగ? శి ఇక్ ఇళ గ భళి ఇల్లి, ఇ ఇగ 
ఇగగగా ఇ రగోషషగ, ఇళ భష శి, ఇచి గ ఇభ ఇల్లిఖ | 
₹|౫ ₹ ఇళ ₹౯%ె క్షి | కాం, ఇగ లాను అగర్ భైషెక్లి | కషి 

ఇగ రభ చ ఇంర గ ₹గాక్లి | 5 ఫి గా ఇం రణ ఫి కై ఇగ ఇళ 
కి, జటా, ఇర ఫి ఇగ షా ఇ5% బగ్ కి! ఇ ఇ [ళా ఇ ఇళ 
౪6] క్రి ఇభ? ఇళ్లారి ఇ ఇళళి క్షి! ఇ ఇగ ఆగర షె ల్లి ఇ 
ఇళళి ఇ ఇల ఇభ భై, ఇ ఇ గాఖి పైగ! క్షి | షం షె ఇక్ ఇఇ 
ఇ6౭ ఇల్లైగ క్రి [0౯ ఇష భై కళగా చా గాక ఇగాక్షి! చ ళిఇ ఇక 
ఇబ క్షి | ఇంకా ఇభ లి ₹ఇ! ఫైర్! కి | ఇర ఇకార, గఇఇగర్షలి, 
ళల బైటి కి! గంగా ₹ఇర₹60, ఇసి భె ఫి, ఇ గి 
ఇళ కి! ఇ ఇలా ను ఇం ఇ షష ఇం ఇళళి భగాగాగ్గా 

ఇళ్యగ చ బర, ఇఖల శ 7 ళా ఇళ ఇ ఇం గ ఇళ ల్లగ 
శి, చ ఇంగ ఇ ఇళళి ఇ ఇజం ఇల్లి | ఇ అష ₹% ఇ 
ఇం ఇళ ఇష ఫె గ 7౮3 ఇల్లి క్, ఫి ఇగ ఇగ ఇళ 

ళం. 



నెం 

ఇళ్ల ఇ ఇల | ఇళ్ల ఇళ! ఇఇ ఇగ క్షి! ఇష ఇళ ౯|| ఇ 
ఆగ ణా కి! ఇఇ ఇళ గిగా?! ఇ తారగా, ఇం షా ఇళ గాళ్ళిల 
ఇళ ఈష షి ఇక ఇభ ₹1% లి! క్షి ఇబ కఇ ఇ ఇబ ₹ర్ట గా క్షి! 

ఇచి భాగ ఫి ఇరా 

శిళఇ గం గలి! ఇలాగా ఇాంళ ఫర వ్రళల ఇ క₹రషాఖి | 
ఇళ! ₹|ఇ₹ ఇ ఇం౭ భగ క్షి | ఇలాగా భపెర్టి భల! ఇల్లి కర్ భ 
ఇ ఇరా? క్షీ | 

ఇగ--ఇబ్ధగ గాగ! ₹జ్చిళృిిళఖర ఇషెళ్ళి | ₹1 ఇగాగా ష్య ఇ 
ళా ఇ ఇాళ్తాషాళ ఇళ్ళ || ఇర ఇళసా. ఫిర్రగో గరళం ఇంగ | భోగ 
గా ఇల్టళం? ల్రళ్లన్షగ: క్రళఇర్యా 1 ఇబ రర షరా కళ్ళి ఇళ షె 
లి గ ఇళ్ళని ఇ త్పళ కర క్షి | ఇగ లగా? ఇ ఇళ ఇ ఇ07 కళ? 
క్షి | ఇబ ఫెర్ట్రై ౯16-107 ఇ ఇం ₹ఇ? క్లే | గారా ఇ? లజ గలి లగ! | 
ఇరగ [ఇగ అగ ఇరగ ఇంళ శ్ర క్షి | 

గాభషలా-న్లాష! ఇరగ జైఇళర్య ఇల్చిజ్షైంగళ్లాం ఇళళి కృళి | 
ఇల బళ, కళ, ఇంగా గాగ ళి భగ లిగా క్షి; ఇఇ శ్చ ఇళ భి 
గొల క్షి 

ఇరగాగాఇల్టాఇర్తళ ఇళ ఇరగ చాాషలి బై ఈ కళ (15 
ఇల్ల: ఇర | ₹ షళగళ? షా ఖఖళ. ఇ బృళభత్తార బాషషళ్ళనణ | 
ఇళ! ఇగ రసి బళ క్షి! బ్ర ఇ ఇభ ఇళ కి! షెళ్ళి ఇషా, 
గా ఇళ 21 ఇలా షె ఇళ్ల గళ ఇళ కళ కళ్ కిం ₹౫ ఇ ణ్షి 
శరా క్షి | ఇర్చాళ ₹ ఇగ్ప.శ్చళ గ ఇళళి ల్రజ్రైగ్షగగ: కళ్ళ ఇభ! | 
గళ ఇాళ్చి్శగ!గ నళ ఇఇ [ల ఇ ఇసర్య ఇ ఇష్టై ఇగ! శెళ్ళ || 
ఇఇ లాగ గ ఫెర్ట ఇగ! ఇ ల్చజ ౭ ఇళ? క్రి | గా ఇల్లి ఖ్రైష | కర్ 

ఇగ ౯౫౭ భగ! క్షి।! ఇగ ఇళ గ ఇభ ఇగ ఇల్లి ఇ ఇగ! | ఫెర్ట 
ఈష భై గ ఇళ్ళ! ఇ తృిళ [56 క్రి | 



వ్య 

శర ఇా-న్చ్రిళ?గ గళఇణా[ాాఖా కళగా! ఇని ఇళిర్ళి | 
ఇగ! త్రరగగగ్యాళ ఇర్గ ఇ ఇ తాగ ఇళ ఇగ జాగ 1 ఇళ్ల శ్ఞెళ్ళ్ 
శస (౯ ఇళ ఇగ గి గ్ల ఇళ ఇభ కాళ! ఖైళ? క్రి! ఫెర్ట 
ఇఇ గారగాగాైై ఫె ఇగ (గ క్షి | 

ఇళ లల్లి ఇర్ట్ల ఇగాల్యాట్టి ₹ఉళషళ ఇస్ ఇర్టాం: | 
ఇగళారాంగం గ్య్యాాణ ఇళ కచభాగ) ఇంగా 1 ఇబ గానా 
ఇాళ్దారక్షైగ, ఇఇ భి గా షి ఇగాగా, కలా, (1 ఖై కి! ఇ ఇళ 
ఇగ ఇళ? క్షి ఇళ గా షి ఇగ! క్షి, ఫర్టాంళి ఇరగాఇలై కళ! గగ? క్షి 

ఇళ ఇగగాళి--- ఇళ ఇఇ ఉళి గా౯ాళారగగా ధగ | గర్చాగోస్త: 
ఇరగా్యా?€ ₹ల్లి ₹5 త్రాగి | ఇబ ఇఇ ఇం ఇగ క్షి | 
ఇళ ఫి గాళళాఖ 7౯ లిం క్రి | ఫ్చాంంళ గఇగరగాఇలి శేగి క్షి | 

ఇగార-ాశ్చజై[క 7 ౧౧ ఇరగళగళ[్షగగ: |! ఇక 66 ఇ! 

శ్రి, ఇళళి [గగ భి ఇగ | 

ఇగకషళా-రత్రత ₹[₹ఇ₹1 ₹[్షిఫళాగా ఫెర్ట్రగాళ! ఇరా [₹1[/7280- 
ఇగగ | భా ఇ ఇలా ఇషళ్ళ్ ఇషం ళణళ. భం ాగేశగా 
ఇ | ఇఇ భి ౯౯ ఇ ఇఇ ఇగ లగ క్షి ఇఇ! అభళి ₹ ఇఇ₹ ఫె 
ఇఇ ఇ ఇలా బ్రెళ కి! ఇగాఖిళంగ (| ఇ ఇళళి ఇలు బ్రైన్ 
శై, ఇర్రగ ర ఫర ఇఫాగగాభంం ఇళ? గాభ గ గాం ఇంగా | 
ఇళ [గ ఇరగ చిఖ ఇరా ఇళ! ఇరా గళ ఇళ గఇంగిగి || ఇ 
ఇగ గ ఫెక్ట్ గ గగ! ఇ ఇం భై కి, గళ ఇ? తళ ఇళ కిరన్ ఇ 
ఇళ్ల [౯౯ | భభ! గాగ ఇగ కి! ఇ ఇ ఇభ? గరి భళా క్షి | 
ఇళ ఆ ల్లి గ ఇఇ ఇల్లి ఇళ? ఇగ్షిం | 

ఇొలాఇళి ఇగ ఇగఖ ఇం7 భగ క్షి | [౧౯౫ ₹75 ఖ్రైఖళ క భగ 

ఇళ్ల వైర! | కళ ఫి భశ కారి[ఇ ఇం లగ క్షి| ఇగ తృళల్లిగ, ఇఇ 
ఇన్టగా ఇల ల! ఖగ కి! ఇ కచ్చి ఇగ గాల క్షి | 

భంాళ ఇాభంాాచఖై గభలి ఇ కి! ఇ భళి భా ఖ్రైఖి 
శి, కళగా ఖగ కి | 



శం 

భళా ఇాళ్లా? భగ ఇగభి ఇళ్లాగలు శల బ్రళఇర్రాం 1 
ఇ₹|౯౮౯| ₹|బళ [| గళ శిళిళ్ళగ? ఇష ఇళళ! || ఇబ ఈగ భి 
ఇగ ఇ ఇళ్ళ ఇ భగ్భాళి ఇళళి ఇబ ఖం కి! ఇబ ఇర ఇర్యాణ 
భగ భై ఇ భళ్ళు బ్రాల ఇల్లి [55 | 

అగా ఫి ఇఇ రగాాం ఇరా ఇగగ రగ) ఇళళి 1 
షణం ఇ ఇళ ఇ కళల కా: 1 ఇబ గం ఇగ 
గాభిగా కభాళగ్యా, కళ, క్యా శ ళ్ళి భగ క్షి | 

ఇధాగలు ఇగ--గద్థ ఇప్ ఇ ఖిం ఫర్ట్ ఇకా ఇల్లై ఇ ఈ భా 
ఇ! ఇకక కాషాగ గి ఇగ భళి క్షి | 

ఇ౯1గ---ఇార్టళ్ళిగళగాగాడ: | ఇాళాకగ్యా | శళఖ! 1 ఇరానళ: 3 
ఇల్ల గగన | కళ్ళ ఇళ ఇఇ ఇగ; | అాగార్టంళ కళగా? [ఇఇ] 
ఆ్యాగే? ఇల్లి |! ఇరాని ఇళ ఇగ లజ్థిష్రభి ₹[ | ఇ ఫె ఇఇ ఇరగ 
ఆల! ₹ భైషన్షి | ఇ గాషా భగ క్లి;, భభర్ ఇని |! ఇ₹|| ఇ 

ఇం భగ క్ష్ | గాల ఇొజ్ట ఫి ఇగ ఖై ఇ ఈ ఇ? లి ఇచ 
జరం ౪0 గలి గణా క్షి, ఇ ఇళ్లళగా లగ గా గళ క్లే | ఇళ్ల 

ఇం ఇగ! ప్రి ఇగ్టైగ ఇగ ప్పి భాగా గ్గ ఇగ క్షి! ఇషా 

ఇళ్ల ఫె ఇళ్ళ గం భగ క్షి | 

బి. షక లర ఇ ఇ2 ఇళ్ళ భల ఇ ఇ భగ ఇగ? 
జై; ఇళ్ల షర ఇళ గ్య్ల్సా ఇళ ఇ ఇరగ ల్లి ఇ గగ ఇళం?? భగ! 
కి, ₹₹5 ఇర ఇగ! క్రి || ఇళ: పెళ్ళి ఇ గారా క్షి | ఇ? 
అళాశి | ఇ ₹ర్ద గజ ఫి భశ వై గ ఖం ఇగ! క్రి | గస గ ఇళ్ళ 
సళళ ఇ ఇగ ఇఇ ఇర ఇగ ఖై! క్షి | 

ఇగ ఇంగ: ఇళ ఇళ! గ ఇం అగ ఖ్య్యాగ ఇళా 
ఇళ క్షి | ఇ, ₹₹ళఇాగణ్యాాా ఇధిళి ఖభగాగ క ఇ ఇాక్షి। 

ఇగ ఇబ ఇషం ₹ఇ [గరా ఇ ఇషా భభి గానా క్షి, బా ఇజ్ 
ఇ ఇన ఇ ఇషం క్యా ఇ గా క్షి, గళం ₹ రర భా 
ఇం ₹గాఖళి ₹ ఇ సె ఇళళి క్షి! ఇఇ క ₹[[ ఇ ఇక్షి 1 



శ 

రంగ్ ఇ ఇబ భగ ఇ 75 కి | ఇల ఇగ! భి భ్లై (౧౯5 
ఇఇ భి (ఇ ఇ భైళి క్రి; ఇైాగళగఖ గ ఇళ్ళకు ఇ ఇ౪ 
ఇళ్ల! క్షి | బగు ఇన్దాగ స ఇాద్దాగ ఇ ఇ; గ ఇభ గాల కాల్చు ఇళ్తాగే 
ఇ ఇం కర ₹1% ఇభ బైల! ఇ! ఇ క్షి | ఇగ భగాళి ఇాళ్టాగ శా 
ఇలా? భగ? ఇళ కి | ఇరా ఇ ఇం భై ఇంగ ఇగ ఇ5ి 

ఇగ: లిఇి క్షి, ఇచళి ఇరా ఇ ఆగి ఇళ [షి ఇరా గ ఇల్లి క్షి 
ఈ ఇ ఇస బె ఇల్లి గళ | 

ఇగ ఇనా ఇం ఇగ ఇ భళా చె క్త? ఫె భి శి భాం భై? 
ఇజ్ష ఇ ₹5 ఇళ్ల క్షి 9 ఇ ఇస్దాళి బై ఇంది ఇళ్ల (౧౯ క్షి! ఇగ: 
ఇగ గి ఇ ఇగ ఇ భాగాల? ఇఇ క్రి! ఇగ జాం స భగ భఖ 
ఇబ ఖ్లూ, గాం ఇనాం, ఇళ లగ ఇ ఇం ఇళ ఇం కళళ 
ఇగ ఇ జబ్రఠ ఇఇ జల్ లగ కి! ఆఫ భగ ఇ కా ఇ 
ఆజా ఇగ క్షి! ఇ ఖు ఇం ఇ షి ఇగఫిళ ఇభ, ఇన ఇగ 

ఫ్లై ఇగ భళి ఇభ ఇం ఖర క్షి | ఉధాంరాార శి ఇలా, ఇర, ఆగ 
ఇ భాం కాళి భా బార బై భాగాల ఇచారా. ఇఇఇా 
ఇర్యా ఇాగళ రగా ఇఇ జ్య ఇం గాలా క్షి! ఇ భాగ ఫె ఇం ఇగ 
ఇగ ౯౯16 క్షి--రర ఫి ఇళ ఇ ఫెళ [గా ఇ ఇరా ఫి వైగాా-గాగా 
ఇచా ళా భష క్షి | ల ఫి ఇస ఇ ఇగ గ 7 లై ఇల ఇఇ 
ఇ ఇరగ ఇ భై గా జాం ఇరా? ఇ భా భై క్షి! ₹ర్జ ఫె 
ఇ|౪|91031612ఇ ఇగ రగా ఇ ఇళ్ల భగ బళా కి! వగా గళ కలా 
ఇగాషె ఇబ భా ఇఇ క్షి! ₹ర్ర 1ళ0ం12ఇఇ₹ బ్ర ఇగాకి ఇల్ళా 
శ ఇం ఇ భి ఇ ఇచా ఇగ, ఆగ ఇ ఇం భగ క్షి! తగ 
లగ ఇ ఇల్ ఇర గజాల భష! ఇం శి భగం ఖై ఇళళి ఇ్యాగలా 
శా శ్యాళి ₹ం్చిల్లి 7! ఫ్ షె ఇభగార ఇ ఇ లి ఇఇ ఇగ ఇగ 
శై; ఇట్టి ఇ కొణాగ చ ఇళ భై ఇఇ కి [చ ఇళ భి కం షా 
ఇలా శి బెక! అరణి ఇ ఇరగ ఇగ భి ఇం ఇగం్ళా 
ఇఇఇ? గాంగ ఇ భగ గాలా ఇ ఇల్లి? ఇగ ఇ ఇళ ౧7౯? క్షి | 

ఇగ లాగా షి రన్ ఇల్ ఇ సాం ఇ బగా క్యా భగ ఇ (ఇ 



్్ 

ఇజం ఇగళిగ చె ఇళ ₹ిఇష, భి ఇగ లి ఇ ఇగ ₹జ్ఞి ఇర్చళ్ భా 
ర ఇం ఇ? ఇల ఇరిళ్ ఇగ ఇఇ ఇం భ్ గభాగిి[గగ ఇల్లి పి ఇబ 
ఇళ లెగ్ ఇ | ఇ (గ గ ఇల్ స షధాల్లా ఫి ఇలా? గగ 
ఇ ఇం ఇ గలి ఇ ఇళ్ళ? ఇళ్ల క్రి ఇల్లి కసి శా భళా 
ఇళ క్షి, ఇం ఫె భగాని కళకళ భా జి ఇనా? క్! ఇ అగా 
ఇంళళ ₹1ఇ ఇ ₹ర్ర ఖా ఇరా శి [౯ ఇ ఇభ భాం భిళాళా 
గాంగ గలి ఇగ కారాల భగం ఇగ ఇ * ఆ ఇ ఇరగ 
ఇంర, (ఇభ! షె ఇభ[ఇ6, ౪౭ ఇళిగా భళి ఇళ భల ఇగ శం 
ఇ ఇళ భగ ఇ [ఇల ఖగ ఇగ తాల గాలా? చ ఇళ ఇ? 
క్షి 1 22 ₹7 ఇ ఈష ఇల ఇాంచిఖరి ₹ గా క్రళ్షేఖి ఇంగ క్షి | 

గాం గబ కలా ఇ ఇంగ గ కి ర్ట ఇరగ ఇట్టి భం ₹₹ 

ఫె (౯0 కళల ఇఇ ఇరా కి! నా షర ఇళ ల ఇస్తా ఇరగ? 
ఇగ క్షి; ఇళ ఇళ శి ఇగ ఇగ క్షి | కలిగ ఇల్లై ఇగ ఆ ఇగ 
కి ఇజ్చ ఇచ్యాగగా ఇళ రాఖి ఆ|| కాగి క్షి | ఇగ! గ ఇఇ ఇ గల్లా 
ఇంగ గ భై క్షి, ఇషా ఇఇ ఇ ఇళ్ళ ఇభలగ లగ? కి | ఆ|| ₹[| 

ఇ ఖళాగ ఇఇ ఫి ఇరా ఇగ షి జగం భ్రగ్గిక్షి, భలాసి,. 
ఇంగ ఇగ ఇ గిల్లి ఇగ గాగ ల్లి! ఇ ఫె బాబ ఇ గా 

కళళ ఇ ఇఇ లి శి జార్చి ఇృ।్ ఇ ఇగాభ ఇల్లి లె | భి 
ఇ ఫె ఇన గ ఇళ భైషె క్షి, లా ఇచి గజ గాం ఇగ ఫె [0 
ఇ౭౫ ఇ? లగ క్రి | అరాంళళ భం ఇధాగగ! ఫె ఇజ్యాగ గ ౭ళాళ్లాగా 
ఇళ్ల ఇగ భష భి భగ ఇభ అశ ఇళ భగ? ఇనాం! 
భక! ఇం, భయా, ఇగ ఇగ ఇగ క్రి ఇ ఇగ 
ఇన్ ఇ52 లగ! క్రి | ఆ|| క ఇ [రల ఇగ పి; ₹ళఇారి 7 చఇరి 
షె చి ఇంళ భి ఇఇ క్ల | ఇళ్ళ గళ బ్యగ్ ఇ ఇగ గ ₹ఇాభ! ఇనా 
ఇళ ౧౪ ఇల్లి ఇర? | ఇబ భా ఇభ జ్యా ఇగ ఇ భై ఇగ క్షే | 
లగింగు షె లర భా ఇభ! ఇళ? భగాఇళాం ఇఇ ఇరా ఇ౯! కి! లి 
ఇళ11గ, ఇరా ఇం గ ఇగా షాల్ ఇగ ఇళళి భల! భళి 
శే ఇ ఇభ ఇ ఇట ఇ భక ఖ్రైర క్షి! ఇల ఇ బర్మా 5 ఫె ఇళ్ల 
అశ! ₹ఇ 7౪ జగ క్షి గాన్చ ఇగ ఇ బఇఫెిళ్యగా బగ్ ఇఇ భాగా 



రి 

ఇళ్ల ఖ క్యా జాగ గ భళి ఇతి సళ షి ఇళ ఇ ₹85 ఇఇ 
ఇగ క్షి | 

ఇఇ అగా ఫి ఇలా 

కళగా? ళ--ళళళషళ్ళాంగాం కరగి భారిన 1 ఫలి కం ఇళళి గా 

ఇళ ॥| ఇఇ రాణ, ఇాగ్భా ఇల్లి? లగ కి; ఫిల్ ₹ కళా. 
ఇళ భి ఇ సళళ? భళ? శ్లి | 

గగంగగగ భిగగనాగ వళళ ఆళ్ళ గగ?! 2 ఇళ్ళ్యాక్ష కార్య అక్ష 
ఇగ ఇళళి || గా క్రధాళంలా ఇళ్ధం కంచి కాం క్రి 1 
ఖాల్యా[ ఇఇ కళళ ఇషా 11 ఇఇ ఇ కళ ఖగ ఇ ఇగాగా. 
ఇంక! ₹౭్ర ఇజ్ 71 గగ ఖై ఫి కారా బటి పి అ నా 
ష్ గళ్ల శ్రర | క ఫి ఇళళి ా ళంనాగఇనగా ! ఇళళి ఇఇ? 
కళ గగ ₹5: | ఇళ దాగా ఇ ఫర్టై గ ఇరగ ఇల్లి వి ౧౬ 
గా ఇళ్ల భల | ఆరాగా, ఇళ గగన ఇ ఇగ ఇ ఇందా లగ క్ష | 

ఇృశ్షగశగళ?గఖింంత్తగ. కాగా ఇగ ఇఇ! ₹ణ్షఫగ: కరగ: (7 
గంగకి? | ఇళ బభాళిల భగం ఇష ₹౯ ౬|| 
అగషగంా ఇళ 1 కళ ఇ శ్రషాళ గళ గ? ఇగ కి! భష 
1౯ భళి క్ష | ఇగి ఇస్ర భం ఇ ఇఖి ఇ07 ఖగ ళ్ళాగ 
బరా ఖగ! క్షే | ఇఇ ఇషా ఇరా? ఇలా ఫెర్టం భర్తా. ₹గఇ 5) 
ఇర్రాన్ల | ₹ళష్ళ[శ్రంళా?? ఇరగ: ఇరగ: ఇళ? ఇచ్చా భగ! ఇషాలళా || 
ఇగాఖ ౭ షి ఇరా భష క | ఇక గగ భగ శి! ఇళ కణ ల్లగ 
క్షే । ₹ ఇఇ ఇచ్యాళ ఇ ₹% భగ క్లే, 

ఇళ గాళ్టా--ల్తా ఇచ్చా గిగ్యాగ (|? ళ/ త్రో! ₹[గ4గా?! 
ఇభ: ఇగ బళరగ ఇాగ్లాత్య్యు: ఇగ ఇ కగఖళ్యాంళాకళ్న || 
ఇళళి భలగక | ఆ|ఖ 0) ఇగ క్ష, ఇళ ఫి భారా ఇ ఫె గ 
ఇగ శ్రి । ఇళళి గ ఇ ఇల్లి భై? | ఇగగాం ఇళళగాగ ఇగ! క్లే | 



కళ 

ఫ్యాట్ ఇళ ఇాగంఖి జిక, ఇం ఇ కాళి ఇగ ఇ 
ఇల? ₹ ఇలా శ ఇలా బిగ క్ల ఇఇ ఇరగ లలల క బిభరి ఇ! 
శం భు ఇరాగాగళాలారి | ఇ ఇళ ఇళ భత్యాల ఇరగ? || 

ఇనాం గ ళ్రగగుంల్చగ: ఇజ్ రభ క్ర కాలి 1 
ఇ ఇఇ ఇ భాగ! కీ! గారం ఇ కచారళ్లగ భళి శి, భష ఇ ఇ 
ఖల్ శి కాళ్ళళ ఇాంరాగధాశిళ కళగా లాగా ఇళళి ఇగ్టగ్ ఇ 
ఇ: || ఇల గ ఫెర్ట్రళి క్ర గం లర క్చ ఫం ఇ ఇ ఇ (||| 
ఇళ? భతి శి! ఇబ ఖగ ఇగెషి క బ్ఞం ఇ ఇకా ఇళ కి! 

శ[రాాార్తిగా ౯ | ౧. ₹ళాళ్యాం[ళ గ గళగన్నా 
ఇ ఇళ లన వాసా ఇగ వృరగగి గఖాగాథిా || ఇళ్ల కృళ₹[గా 
గారం చి లెచి ళా, ఇరా భశ! ఫి గగ గ 
ఇలా లలి కి! ఫ్య ఇ ఇళ ఇాంగాగాలై తళా క్షి! గార ఇళళి 
౧7 లా ఇ కి ఇళ్ల క్షి | 

ఇషం ర్ధ: లృరరాం 5౯ ఇబాగి గ కార ఇకో ప్ర[ర: ఇభ? 
చిళ్షాంసి ఇగ కలగా ఇర కంగా ఇళ క్రీల్యా 11 ఇబ ₹ర్ట ఇబ ఫి 
ఇ ఇ గ క్తిళ ఇగ ఖగ క్షి! ఇంఇభళగా ₹0 ఇఇ 97 భరి 

ఇళ ఇబ ళ్ళ భాభ ఇ ఇష ఇల ఇళళి? లగ క్షి! ఫై ఇ! ఇళ 
గంగాళం చేళి క్షి | 

ఇగాలంార్తి ఉగ: బం ఇగ (6 ఇంగ: ₹ 
చా భగం! ఇ గా చభాంల ఇగ ఇన ఇ ఇగ 
ఇగ ఇ || ₹7 కళగం లగ! కి! ఇ ఫి ఇరా ళ్లు | లైిళి క్షి | 
జాగ ళం? టి కి! ఇగ కాగాచి ఇ ఇష ఇఇ ఇల్లి గాగ | 
గళ? ఇగ్షఫగ బారగరాభారి ఇ ఇగ! ఇ్యా: ఫ్రా? ఇ | ఇ ఆఅ 
షై ఇళళి ఇంగా ఇగ భగ క్షి! ఫెక్రశ భా భళి క్షి! గ భళా 

₹౯ా కాం? గాణ? కాలం ఆగ ఇళళ్ధళి | (0 ఇగ గఇగ 
ఇ ఇగ ఇషభళాణ్యా జే కాం || ఇళగా గ ఫస్ క్ర? ఇ ఇ 
ఇ₹ కి షా ళ్టళ భగ కి! ఛి గాంగ. ఇ ఫె ఇన షె ఇరగ 
ఇరా క్రి గా్యా లగ ఇంతి ఇం? ఇగ క్షి | 



ళళ్ళ 

ఇగారళళాా గోభి? కాళిళ్యా భల ఇ ఇళ్ళ 
ఇంగ కాంగ్ ఇళ గాణ: ఇబ్ధాసి ఇషెళ్ళ | ఇగ కాకా 
ఇళ్ల ఇళ్ల గాంగ, భి భి భాగా షి ఇగ కి! భాధ ఇ కి! ఇళ 
ఆగర గా ఖైగ క్లి | ఇనచిం ఇ ఇ భాం! ఇల్లి బై | ఇ భి ఇభ గా 
ఇగ” భళి క్షి | 

ఇఇ భాాంంాలి ! ఇ భళా భళి కి | క్యా: ఇంగా 
ఇళ ఇ55ఇ భప ఇ కలగిన | ఇభ ఫలి ఇ్య క్రైం ఇం 1 ఇ 
సె ఇరగ భి ఇలు ఇగ ఇచ్చి జాం అభ ఇబ ఇ ఇళిటిగ ఇజాగ 

ఇ (ఇగ ఇద లికి, ఇంగా చాలి ఇ ఫెర్టి గ భా కృ 
ఇరఖ్షి। 

భాగా భళఇాంధాలి ఫిర్రంలి కాన ఇ ఇ గళణా: | 
ఇష షష కాళ ₹ఇకిసె ఇ₹జ్చిగ ఫె్టై లఖి కలాల ఇరగ 
ఇగ క్షి | 

ఇగాల-ర్తాళన: | 94 ౮౮ భగ క్షి | 

ఇళాాచఖైి ఇగ ఇళ్ళ ఇగాల్తి భష ఇషా క్యూ షఇగా[ఇళా 
వ్చగా! గరా కళ్ళరా కొళార[ళ, ఖర! కి! ఇ [౧౫ ఇ తృ్రఇ ఇభ 114 ఇగ 
ఇళ క్షి, ఇ చళ్ళాాం ఇ భక షి ఇగ భగ కి! ఇ జాగ ఫై ల్లి గ 
ఇ ఇళ, ఇగ గ 5! లి భర! కళల కక, స గా 
వ్యార్భా ఇగ (ఇగ భళి ఇభ ఇ జలగ ఇశ్రా, ఇంగ 

శ్యాంళా9 ఇ కఇళ్దాళ భగ క్షీ | 

భల ఇఆాాభలాంళాగగ ఇ గా లిం కి | ఇసఇాగ ఫి కాగ? 
ఇ ఇలా ఖర? క్రి! (౯౯ క్యూ) ఈం ఇ కా 116 € ₹ళళ! క్షి 
ఇ ఇఇ ఇ భష లి కం, ₹ఇ ఫె బిఇ గి భగరా ఇరా లకి 
ఇ₹౯౪ ల్లగ? క్షి | 

అగా ఖ్ ఇషా [ఇ0ఇ1స గారి ₹ఇ: కాణగిలగనర్యా | 
షాఫ్టైభ్ ఇళకాలణ ఇభగ కళ్ళి గారా 1 ఇళ రాళ్చళ శ్ ఈషా ల, 
ఇాళ్షగా ఇగగషాగా భగ! క్షి | 



కళ్ళి 

ఇల ఇగాంాభంాగి ఫి ఇరగ ఇ ఇ₹9 ఖైళ్గా క్షి! భా గా 
ఇల్లి కి! ఇలాగ భళా ఇలాగా కి ఇగ: ఇం ఇగ గ ఇళ 
షైరింా ఇ ఇగ ఇల్లి గళ క్షి | 

ఇ గాచి కలగా చస ఇ గారు ఇ, ఇళ్ళు, గ౯ళ ఇగ 
ఖా ఇరా శి ఇరా శంఖ ఇళ్ళ ₹[గఇలి లర! క్షి | కళ గా 
ఖర ₹ఇ| శ ఇగ? ఇళ్ళటిగ గా కాళి, గా లి ప్రే 
ఆష్ ₹1౯ ల్లగ క్షి 

అఇకాగ--కళగి ల త₹గాళపోగగ[ాఖి | గ ఆం [౯ 
శ్షఫళణ్చ ఇగ | ఇష రచ ఖాక్లి[ 1 ₹ ఇం ఇబ క్షి! ఇ 
ఇషా భగ క్షి! భ్యాళచి భా ఇగ పి! ఇ ఇళ ఇషా ఇగాఖల 
శే్ళ్షి | 

ఇన ఇఇ లగా గ జఠ కళళ! షె కళ ఇళ్ల భగ ఇల్లి 
ఇఇ ఇళ్ల! క్లే; కఠ అళషళఖ కళ ఇళ్ళ లగ క్షి ఇఇ ఇళ క్షి, ఇష భాగా 

ఇఇ కళ ₹11; ఫె ఇళ కృష ఇళ లంగ్ ఫెక్టి, ఇర ఇళ్ళ బళ 
ఇగ ౯05 ఇభ ఖగ? ఇళ ఇషం ఇ ఇగ భచ్చగళ[గా౭ి క్షి | 

కగాగ ఇగ్చాళళాంకఇగి గాగ కర ఇగ గ ఇస్ర ఇ ఇగ, 
ఇ6గగ, భ[గగ% బగ క్షి| ఇభ 7 భరిణ ఇంచి గా శె 
ఇఖ/ఇం ఇళ సి | గా భ₹ళగ ఇఇ ఇ గొలల! క్లి--చాసిళ ఖా భా 
ఇగ! శ గ! ₹షంలి ౪౭% న్లి ₹₹5₹ ల్లగ భి ఇగగగ! భర కళా 

(ఇర 17% క్రి | ఇళ ఇ భాగా ఇ ఇధళగ! ఇట్టి గొల | ఇజగాగం 
ఇంగ? ఇరా ఇధాళఖ ఇగ ళ్ భై కి | ఇజ్రి గరి ఆగ ళా ఫె ర్చఇ 

ఇ గార ఇగగ! క్షి | ఆ|| ఇ జ్యా ఇాషాళ ₹ ల్లగ శ్షి | ఇ! ఇగ 
రగ గ ఇగ లెని! ఇరగ ఫి గా ఇర ఆగి భగ ల్లి 

బిజి త్రళా ళ్ళి ఇగ ఇ ఇచా భాగాల లగ? క్షి! గజి ఇష భ్య్యగా 
భాషా ల్లి ఇ భి గ లగ భష ఆ ఇఇాళ, గారి? క ఫె ఇళ 

గశాక్షి! ₹7, కాగా ₹ళాగ ఇ 07 ఇ లై ఇ గంగా ఖగ 
కై, ఇ ఇం ఇంగా ఇగ క్షి | ఇలా ఇళ ఖా క్షి! గారి 



ళ్ 

ఫీవే. 

ఇ లగ్గఫి ఇసి ఇష లిం కి! ఇఇ ఇక గాని కి, భళా 
ఇగ! చ ఇళ్ల భళా ఇం ఇ ఇళ ఇట్టి ఫలి ఇళ ఇల భి ఇళళి 
గాట్రి్ ఇాగా ఇఇ: చృాళిళాగా ఇళ్ళ! 56! కి! ఇల్ల ఆగిక్యాతి ఇల్లి గ౮6-- 
తళా ఇళళి గ ఇగ బ్రైళా్ 51 క్రి 7% ల్లి లి ఇరగ శాక 

ఇశ్ష్య | ఇగ ఫి 5% ఇభాషగా శషగ ఇఇ? ఇగ! ఇ ఇలా ఇ భా 
ఇద్యా ఫె ఇఇ భి లాగ కాళ ఇషక్లి, భాం షక ఇ శ₹ాళ్లళా లీ 

ఇగ క్రి! ₹₹ 7 అండగా సె ల ఇ గా భ5 కారి ఇగాషాణి 

ఇభ? కి; గళ (ల కి సార్స్ గ గభా ఇ 
శాఖా భి ఖ్! ఇగ ఫి ఇగ ఇరా ఇగ ఛి అగా ఫళళి: 
కి! ఇ ఇ ఇబ భ5 ₹ఆ110ఇ లలి క్రాళలి లి ఇగ షి లగా ఇం 
ఇగ్గెక్లి | ఇభ గగ ఖైిె కే! కళ శే గఫె గా ఇ 
ఇంగ ఇగ కి! ఇచి ఫి భభ ంా షి రాఖి ఇళళి ఇగ భగ? క్లే? 
ఇఇగా ఫె ₹ర్ర గా ఫె ప ఇళళి ఇరా ఇర్ధల ఇలా ఖైళి కే, ఇగ ల 
ఇ ఇాగగ ఇ ఇం ఖై గ ఇర? ఇక్ ఇంషాళ ఆగ ఇగ క్ల ఇళ గళ 
ఇ ఫె గధశ్తాగాళ! ఇ ఇ ఇ₹[౧౮౫ ఖై! జే | 

ఇఇగాలా ఇర ఇ ఇఇ రాళ్ళలాగా గారర! ఇ భ(షాళా 
ఇగ గఖ్ 3%, ఇళ ₹ 6 ఇభగషగి గ. ఇాఫి[ిలంళ కళకళ ఫె 
ఇఇల, ఆగగఖ్ ఇగ రాష అగా ఇఇ | 

ఇ ఇగ ఫి ఇగ ఇరగ గళ? గ ఇ ఇఇ, ళా. 
ఇఇ ఇభినా అం భగ ఇస ఖై కే! ఇగదాగా గ క్యళా. 



కయ 

ఇళ ఇఇ షి గళ ఇగ కీ ఇర ఇగ భి సెషన్ స ఇళ) ఇగ? 
ఇ ఇళఇళ్ళ ఇళణగ? ళ్ | భాగస ఇ ఇసి ఇ స్యా గళ ఇ 
శ ఇబ్భా ఆ షి ఇల ఇఇ భె చి ఇంగా[ంళా ఇజ్ కలగ | గాన్ని? 
ఇఇ భి ఇ ఫి ఇగెషి (లా అస గె క్రిఇ?్ భి ఇగ 
షా? శేరి క్రళాంల్ ఇబ ఫి [కాం కలి బని టి ఇ ఇగో 
ఇ ఇరాగాం ఇ భాట్ షా ఈగ ఇ భాం ఇభిబ్యాగ్ తా భగ 
అఉె్చ్ళిల ఇళళాళ ఇషా ఇళ 2[0ఇళిగ ఇల భి ఇగ భర! 
శి, భల ఇరా శి రజ్ఞి ఇజ్ ఇ ఇ7 ఫి ళిచి భ్రిఇళి కి! గ్య 
బ్లా (ఇగాణ ₹ర్ధ సె లై ఇ ఇఇ ₹| ఇఇ శ్చ చ గ | 
[గ ఇరగ (భగ్టా ఇగ భా ౯ | 

ఈ ఈశ 

ఆంగ అగా ఫి ఇలా 

జగం లలి గ్యూరగాన సరాగరార్యాలాళళ్తళ కళగా: ॥ 
ఇార్షిషాఇంంగగళళ: ఇళళణలి గళ్తా ఇఫిి|| ఇ ఖ్యా ఇ 
ఇగ ల, భళి ఇర్చర శ్రళ), ళగ భగ క్! ఇ ఆ₹౫షెఫెర్ట క 
ఇర ఇ గళ్ళ ళం బ్రాంగా జ ఇ ౯ ఫ ఇరా ఇభణగి 
ఇళ కి! 

ఇగళాం బళ గన గాల) ఇ ఇస్టం | గర్హాాభాణి) 
ఇచా ఇబోలాక: || ఇళ్ల కాం త్రారాం శశగాగా ఇ శేగ్గా 
ఇగ గా? భర కి! రాం కళ్టాషై కప్రరళళ్ళ ₹గ్యాళ[ | 
ఇ ఇటా ఇి[్రగరిిళ: 1 ఇఇ ₹ర్ధి బచి సె గళ్ళ ఇ 
ఇగ ఇభ కి! ౯ ఇళ ఇఇ ఇల భి ఇం భర! ఇ భం కాలం 

ఇగ క్రీ | ఇళర ఇ ౭ ఇల్లి భి ఫలి ఇతి ఇ | ఇ? ఇగ 
చణ ఇళ ఇ ₹[ || శేషా: ఇా[ఇ తారా ఇళ గళ | 17- 
ప్రస ఇస్తా: భర్గ ఇగ్గాాణినళళా ఇఇ || రల ఉధెజాళు భగ ఇ6 

జ న. ఎ అ రం. 

ఇంగ భళి గి | ఇ ఇఇ ఇళ భగ ₹1 ఫెర్టి ఇంగ ల 



ళ్ళ 

ఇ ఇంప ఇగ శ ఖై కి ఇష ఇ ₹ ఇగ భైిఖి ఇగ ఇ 
ఇగ ఇల్లీ బట్ భళా గారి భాగా భళి కి! ఇరా ఫి ఇకా ఇ? ఇళ్ల 
ఇ గు షె గాగ! క్రి! భళి ఇ ఇగ ఇ బిరా భళి క్రి ఇబ 
జాచి ఇళళి కి ఇభ భలిటి కి! ఇ ఇగాషి ఫెర్ట ఇగ ₹ఇఖిం ఫ్ 
చా గా ఇళ! ఫే | . 

ఇఇ ఉష ఇని కత్తా ఇ క్రళ్ళా[గగత్తా? గారం కఇాంళ్నా 
ఫెర్ | ₹5 7 ఖల ఫి ళఇ ల్లగ క్షి | 

ఇిగాఇంకలత గళరం గభ్య్చగంఖారి ఇళ5 కా ఇరగ 1 
ఆళి రఇళాగాళ్ళ్నా బాగం ఇరగ | ఇశ్రళ్యా ఇ 
ఇగ ఇగ క్షి | రగా ఇగా షర క్రి | ఇష శభిం గాం ఖగ ల్లి | ఇజి ఇంగ 

చ ఇషా౬ 55) కి! గగ గాంళాగ్ గగ కంచన. ఇషాగార్రాళగాగా గాభ? 
రాష; ఇాాభా్యాా[గత్చళ గాంగ కారం ఇళ్లిగగా ఇకగాళా: 11 
ఇగ జగ గ ఫెర్చ గగ భార క్యా ఇ గాగాషగా ఇరా స్లి | ఇం కగగా 
ఇతి [౯౮% క్షి; జార? లగ కి; జాం కాం భఖ శి | 

శ[రళార్ళ్ళాళా ఇలాగా ఇ ఇద్యాళళ ఇ[రళిళగ ఇ | ఇగ 
ఇగ ఇఫళంద్రళాగగళ్ష షల కాగాక ఇార్చిే[ ఇ ఇంంగగగా: || ఇగ ఫి క్యూ గాల 
ఇగ క్రి ఇగ ౧౭|| క్రి ఇల ఇ ఇం భగ? కశ్చి ఇం ఇళ? ల్లగ క్కి 

ఇఇ ఇషా ఇగ కి! ఫెర్ట ఇ! ఇళ ఇళళి చేరా క్రి గార్. 
ఇగాళ ఇ ఇళ ₹[కఖ్ ఇరా ఇళ్ల? క్షి--జళాాగా గగ1గగ్ళ (| 

ఇఇ ల--రాగైరాక్రి[కగం ఇ బళళ్ళ్నా కచగగారళ్థం భా 11 
ఇ ఇళ ఇబ్రచి ఉగ లభ బరి భగ * భళా భక్షి! 

అ గేళాగాగ్య్యాా కళళ! ఇగ ఇ ఇళాాగిగాోగాంోకన్న 1 ఇ 
ఇగ గ ఫం చ ళం ఆరగ కకం భగరు ఇషా. క్యా! ఇ 
ఇ ఇ₹7 భి ఇగ 5105 ఖగ క్షి | 

ఇశ్రళళగాగళ--ఇలళ ఇళళగగళ ఇళ ఇ గా ఉంగా 
ళా ఇరగ | గర్గాాగారా ఇషం: గలి షా ఇగ ఇ గాగ; || 
ఇబ ఇళళ్లగ్గా ఇటా క్య్యారళా ఇంగా లం కి! ₹ఫ [5 ఇ 



ఇం 

ఇగ ఇ ఇగ ఇఇం ఖై కీ | ఫ్య్యాఖ! ఇళ ఇషా కేళి క్షి ఇ 
ఇఇ షి లా భగ ఇ ళా ఇ ఇగ భళా చి ఇళ ఇభ ఇ్లై ప్రా 
ఇఇ గాం ఇరగ నలి | 

ఇరా చల ఇటలి ఇగ ఇ? గా శం ఇళ 
ఇగ్గగాగ్నా | గల్లాగాంగ? ఇ గరం: [ల ఇళ గరా! ఇ ఇగాన్నా || 
ఇ ఇళ, ఇరు రర ఇగ కా క్యా ఇ ఇగ ఇరాళాం. గల 

ఆ బిర ఇరా లగ క్షి | 

భఇాగఇ-ంలగోలి ఇ ఇచా ఇసైిల ఇఇ! భాగాల 
₹/5| ₹ | భాగం? ఇరా ళ్రలగాగగి ఇభాంల ఇళ్ళ ఇర్ట్రాలు | 
7601 ఇగాఇ/గఇ ఇర్చాంిళ? ₹ ఇరషాంగగ ఇసగ్య్యాల్యా! || ఇ55 గ ఇగ ఇళ! 
ఇల ళల ఇంగ ఇళ! ఇ7 భగ క్షి | ఇగ ఇ భాగగ ఇల్లి లై | 

అభళ, ఇర ఫి భగాగ చ్చి ఇచా ఇబ భారా ఈ 00₹ గగ శా 

ఇళిజ ₹1౯) గ ఇషభిళ వలా ఖగ క్షి | 

ఇ(ఇల-[గం్పళళగాాగ! భొళ్ళిగాగాగ[ై[్నా |! క్య్చా ఇ ఇ₹ంళ జైల ఇంగా 
క్ష 

ఇాఇకషాంాంగళ ₹గ్యాఫఖంిరా[ ఇరాగళ్నా ఇఇ ఇస్రళగ్. ఇళ 
ాచార్ష: [త్రళ గ ఇగ ఇగగ/ ఇల ఇళ ఇళ భళఇగ్నా భగ 
ఇంిణార్నా!! ఇఇ ఫెళ: ఇాళ్చగషి గారా ఇళ! ఇళ: ఇగగగా ్య్యార్నా | 
౯6 గ్రాం గ్షాంళషిగగం లృ ఇ వళ ఇఇషర్య ఇకాడ: | ఇ 
ఇగ), ఇఇ ఇ లజ ఇల్లి గాంగ! | ఇబ గళ || ఇ ఇర గళ? ₹051- 
శర బగ క్షీ! ఇంజాగ గ్ ఫెర్ట్రల్లి గ కళ్ళా జలం ఇగ క్షి ఇగ ఇ తృ 

ఇనా గాం? క్రి ఇషఇ7 గ్యాల ఖగ! శి | 

ఇ₹ిళభాగాగి ఇలారా ఇచి ఇళ్ల బళ ఇ ఇగగఇఖి | 
శీారాగ కభ్యాబైగ ₹₹? ఇళ్లకు భగ గొ కాళ్ల: 1 ఇళ్ల ₹% కళ 
ఇ గాగ ఇళ్లు ఇభ ఇగ ఇళ ఇగ శ ఇగచ తళ గరా 
ఇషాళళ్షా లగ కే | 

ఇంగా--72ై ₹ర౫ ఇ ఇళళి ఇ ₹5? ఖర! కి! ఇ ఇగ గ 
వుగి ఇ ఇర ఇగగగంా ఇరగ ఇ ఇళ ఇగ ఇఇ 



యి 

ఇ? ఇ(గఖలి, ఇం5 ఇగ గ ఇళ భరెళలా, ఇగ లగ క్ష్ | ఇగ 
ఇంగా ఇళ ఇభ ఫి ఇగగి! కేళి క్షి | 

5 ₹గాభలాాచలి క్యా ఇ? ఇభ ఇగళళా. ఇర్టర ఇగ, 
ఇ₹గళగా కళ! భక క్షి | ఇగ భి అగ ఇల ల్లగ క్షి | 

అఇగం ఫ్ ఇ₹౯ఇ--శాల4స)ఇ కళగా ₹ ఇగ గర్నా। 
ఇభఇగ గారి ఇళ: ఇరగ గ్య్యాళగి | 2₹ ఇ ₹₹1 గ ఇగ 
లారా ఇళ క్షి | ₹ళ0 ఇఇ గి ఇళ క్యా? (౯ ఇగాల! లగ క్షి! 

ఇష ఇగ--చళి భల ఫి ఇగ? ఇగ శ్రి | ఇగ ఇ ఇగ్లగా! 
ఇ గిఖలి ఇ ఇరగ ₹₹51 కి | 

ఇఖాగాంాకాగంళళగ్న |! ఇగొళ్చిళి | కబ్జా? ₹ఇరగిళళి | గొళగా: | 
ఇగ! ఇ్యాళాళ ఇచాలిల్నా |! ఇకార ఇల. గద్తాళా | 
ఇళ్యార్తగాళ ఇళ కాగా క గాళ్చిజ్యాి || ఇళ ఉిచళగ్ళ ఇర్చగత్సక! భగ! 
శై; ఇళ గప ఇఇ ఇజ్ ఖగ గాణ! శి ఇజాక ల్లి కి! కా 
ఇఇ భ్రైఖి ఇ గళ! కి! లగి బ్ర భరి ఇగ అగ! 
ఇ తృశ ఇళ? క్యాగ్ ఇ ఇఫ్ చ ఇళ ఇజ్ఞి ఫె ఇళ క్షి | 

ఇ. ఇరగ ఇగ | 1౭ షె ఇల్లి క్రి! ₹ళ్లి ఇగళగ 
అరా ఇరగ లగ కి! శాత్తాఫి ఇళ ఇగ క్షి! క్యా గాం 

ఇగాశి! ఇభ ఇగంషా ఇం భగ శ్రి! ఇబ ఇరగ ఇ? అరష 

ఇళ శి, 7౪ ఖగ కి; ఇత ఇ ఇం ఖ్రైగగక్షి | చకి ఇక్ 7% 

₹| ఇ్యాక్రష భఖ ఇగ ఇల భై! కి! ఇళ్ల ఇళళి లగ! కి | రగ ళం 

ఇల్ భళ్ళు తళ భగ! క్షీ! కళ క ళ్ళ! ఇర భగ కీ | 

ఇగ ఇబ్చాఇఇ--కళ అగా షె ళస్ర ఫి ఇ కళ ఇళ కారాఖ?ర గా 

ఇగ న్లీ ఇ అగిన ఫె గళ ఇద్యా ఇళ కరగని క్రి! కరగ ఇ 
₹జై గజ భి ఇ అభం తళ శళం ఇష్ట కళ ఇ ఇళ్ళ గ 
ఇగషళ షి ఇళళి భగ! క్షి | ఇనా షె గనం తగ, [ళళళ? ఇ ఇ 

ఇ కలా, ఇస్యా ళళగగ గిగా ఫి ళ్ ఇఇ ఇాం లగ క్షి | 

ఇగ గారు ఇళ, ఇరగ ఇ! ₹5ఇ లగ గి | లగణా ఇస గలా 



యి 

ఇ ఇగ భగ గళ ఇట్ల ఇఇ గాలా క్షి, సంచి లగి ఇళ! భ్రళాభనా 

ఫె ఇష! గ గరా షె భా శా 5కి |, ఇ గగ ఇ ఇఇ ₹% 
ఇఇ షి గా గాాగాన్లి; భం ఇగ ఇ ఇభ క్షి 
గ₹లిళ గగ ఇ ఇ ఖై కి! | ఖాత గా క్షి గర్బ గాగ 
[గ ల్లి ఇం ఇళళి ఇరా భై కి | భిఖరి ఇ కాగా బాలా ఇ భై? 
కి (ఇజ్త కాకా షె ఇరా ₹ఇగ5 పీ! ఇళ లర ఇంగ గా? గరా 
ఇగ క్షి | కళ భాషల ఇ ఇష ఇ ఇగ ఆగిగాల? కల భర క్షి | 3 
ఇళ 0 ఇచ ఇళ ళఖం ఇగ క్షి! ఇం షె ళ్ళ ని ఇళ? ఖర! క్షీ | 

ఇగ భగ ఫె ఇళ 

ఇఇగాలంాగ్ ₹రభాజంం ఇగరాి ఇఇ భాగాన 1 
ఇగ ఇగాగ ర్చ ఫర! కార! ఇ ఇళళళా??: || గటి 415: 
ఇంభిగగాంా ఇల బ్నషాగగాగగా: || చజి (గార, ఇద్ధగా [ఇగ 
ఇగ లి కి! ఇలాగా షి ఫెర్టల్ల 1 అంగ ఇట గాంగ? భా 

లి ఇర గళ్ళ క్షి | ఇళ్ళ భళళైగా ఇద్ధం ఉగ్ శల భగ ఇషా 
ఇళ ఇక? ఇళాళ! గళ! ఇరగ గళ భగ శ్రి | 

ఇచా ఇగ ారర్రళగ[ై [నాగి ఇక ఇగ గగాాగా 
ఇగ | ఇస్తాం పలల! క్రకళ ఇధ[గ ఇళేళర్రగళగాల 11 ఇళ్ల 
ఇల లగ! పి! ఈ ౭ ౧4౯ ఇ గాలా క్షి, ఇఇ 72 ఫి ₹1₹ 

ఇఇ ల ₹ ఇ ఇళ్ళ జరం, ఇల్లా భర కి! గదాజత ఇరా 

బళ బ్యషాం? గా! ఆధ ఇంగ: | ఇళ్ళ భల ఇళళి! 
అఇఖల్ ఇంరధిల అగి గాణ || ఇలా షె షె శ కాగా 
ఇ ఇఇ ఇభ, ఇగ ళా ళళి లళ భి ఖం ఖగ ఇళ ఇళ్ళ గగ 
షె ఇళగ! ఇ ఇళ గాలా క్షి! గధ ఇగ ₹| షె ఇబ ₹జ్చి ఇఇ 
ఇఇ ఇళళి! క్షి | శాజకనా 

ఇగం-ఇ చలా ఫి ఇనా ఇగ కి |, గాభ ఆగ ఇషాంగరగైా భగ 
ఇబ ₹[ష₹ ఇళ్ల క్రిళఇ! ₹ల్లి | 



ఇళ 

ఖసాంఇాాగకరళ ఇష ఇ ?4ఇ సళళ భగ్యాణ్ళు గ 
కాళుళ చెళ్యాళాగ కాగ ఇడి గ ఇ ఇఇ త ణీ 
ఇం ఖర క్రి? ఇం ఇ గొాంళ), బలీ? ఈ ఆగ ఇ, కళ్ళి 
శి భల కి! ఫల ఇళ ఇళగా ఫి ఇభ ఇకాగా కి 1 

... ఇధాాంగాంాా డాం ఇర శారా శగ్యఫళు ఇళంళగళా ను ఇళ 
ఇ గాలా | భాభి ఇగ ఇకా? కనాగాగాణళా? ఇంసళళగ ఇకను 
కాగ 1 ఇళ్లూ ణి ఇగ ఇ= ఇళ కి! ౯4 భఖ ఖి ఇళళి! 
ఇళ ఇ ఇ భగ క్షి ఇగ: ఇభళఇ చెళజైి ఇళ్ళు ఇ6 ఇభ ఇ 
ఇగ? |! నాళ కారా ఇలా ధభారి ఇళశగషగ ఇ! ఇగ! ఇ 1 
జా? లాల ఇ కాయిగళళ ఇలా: ఇళ ఆగాభ!రి ॥| ఇళ 
ఆ|| ఫిర్ర ఖై ర [ఇళ గ ఇం, లగ ఇ ఇ ౫, లజ ౭ ఖైళ. 

ఇభ? కంచి ౪57 లగ క్షి | [గాభ [5 ఇ ఇఇ గాభ ఖర కి 1 

ఇరా భం ఇలా గం్త్రాా[52 ఫాగాఖళ భాగ ఇ ఇ: |, 
కార ఇ కార ఇళ ఇగ ఇఇ ఇర్థికగ్టాన: 1 11191612 $ 

ఇగ ఇష ఖగ ₹ (భగా గ ₹27 భై ఇ ఇ రాళ్ళ ఇం ఇళళి! 

ఇగ, ఇభ! పి, బ్ర ఇళ 7 ఇరగ ఇ ఇగ ఇ₹ ఇం రం శ 

₹|| ఖగ శి! ఇం భఖ ఇ ఇగ భఖ ఇళ ఇ ఇళ షి ఇట్టా 
ఇగ కి! ఇగ ఇ ఇల్ బగ ఈల” ఇళ క్రి ఖు గా గ ౭% త్రి 
ఇగ ఇరా గ ఇ 147 ఇ ఇ క్రి ఇట్టి ఇ కిరి [౧౯ ఇళ 
ఇగ గా: 1! ఈ ఇర్థిాగాళ ఇభ ₹ఇాషగాళ్యా 11): 

ఇారగాగాడ్టాా గాను అళ్యాళ్ళన. ఇల? ఇ ఇన్టాా కా 
ఇన్లాగాల్ | ఇం ఇ? ఇంచెర్ళ ఇగ గధాగాాంగా భి: ఇగ ఇ ఇ₹445 14 

ఇఇ ఆలి ఇళ్ళు భా ఫి ఇలా లప సా కణ ఇ్యా 
ఇభ? భం కి ర భా గాభ ఇళ క్షి | ఫెర్టై ఇ ఇళ ళా శ 

ఇళ్ల? క్షే | 
చాలా నాగిధగఇషగ ఇభ గళ్లాందగి[: ఇకాళంలాణి: | 
ఇంగిత రాగా? ఇ అభారళళ[క్ ఇంగా 1 ఇబ 
₹..ఈ |! 



ళ్ 

వారిళా ఫి ఇ౮| గా ఖి6 ఫి | న్ ఇై1 భి సఫా భై 
ఇ, ఆ జలక్ భం కి, ఆ ౫ ఇ అలి ఇ జాగా, 
(4 లగి శ ఇ5, గగ గ ళ్ళి ఇంగ ఇ ఇళ్ళ ఇ 
ఇరగ భా ఇి ఇళ భళి క్షి! 

ఇ ఇంచి గాలరి ఇగ ఇగ కి గి ఉలి ఫ్లై 
ల లం ఇళ కి! గళ గ ఇకార 
55! కి! ఇళ్ల శి గర ఇగ? కి; ఇళ ఇర ఇ? ఇభ? ఇగె- 
ఇళ, ఇంగిత కాగాక అనాం? శా, ఇ౭గ్దాణా ఖర? శ్రి | 
ఇ ఇర ఇ ₹1 ఇఆగ్భాబ్షి గ భఖ? ఇం భి ₹( సిల్లి ఇ ఇగ జాత 
భఖ లగ భర కి! ఇ 7 భాగ శి ఇళ ఇలా కి! ఇల? 
ఇ 7070, ₹₹ ష్ ఇళ భగ కి, ఆగత 7 5; ఇళ 

ఇం? కి। 
ఆగగఇంాలల్చత గ ఇళ్ల! ఇళ్ళ గెల 6 ఇం కరగ 

ఇం! ఇగ లి ఇ ఇ ఇగ (౪ ఇ ఇభ శాక ఇ ఇష గజాల: 
౯౧ క్రజ్ గల ౧6, ₹రిల ఇ ఇం ఇక క్రి క్యా ఇళ క్షి, ఇరళా 

ఇష లగ ఇల్లి భై! ఇషాగి ఖం ఇళ్ల గ్య ఇగ ఇ ఇలు 
ఇఇ ఇళళి భఖ | ౪0 ఇఇఫ ఇళ ఇ షభ ఇగ టి ఇందాఫలి 
ఇ₹గం లగ 1 ఇఇ లా షె ఫర భి క ఇళళి గి ఇం, అఆగిఖ 1₹1 
శకి, ఇచి షి ఫర్టల్లైి ఇ ఇఇ? ఇల్లీ బి! ఇరా? ఇ ఇళ? 
షి జ్ర గాభ భగ! క్షీ | 

అభళభభాగగఇగా? ఇక్ట్రగక ఇ ఇళళి ఇజ్ ఇలాగ భా 
ఇఇ | ఇ ఇగేగాగి గ ళళళ్ల! గళషర్ళ ఇగగాగిళాఖ? ఇ₹[ాగిభార్షళ: 11 
ఇఇ అలక ఇళ ఇట్టా గా బిగ ఉభాగ? ఇళ లగిల్చైళ ౯౭ క్ర? 

శిరళాక్షి। 

ఇలఇళ్ళిల ఫి ఇళ శి ₹బిగాంగ ఇభ భింా ఇక? కి! ఇ 
కడ ఇం, | ఇ శ్చిజ గళ ౧6! | ఆ౧ఖి బబ భల కి, ఇఇ 

ఇగ ఇగ ఇళ, ల ఇళ ఇళళి ఇ భారళళ! భళి క్షి | 



న! 

గళ అలాగ ఫి లి గాలి కి! ఈ అగి ఖి ఇ 
వాళ! ల లగ క్రి ఇళ ఇర ఇ ఇరా (భి) భట్టి! 
ఇల ఇఇ ఫె కలి ఇ ఇ2ి లి లై క్షి; 

అశాాఖ ఇఇఇ-గ్యసాఖిగా గి బారి ఇధి) ఇళ్ళ గగాణ 

ఇగ ₹₹ ₹₹: ఇళళి గఇగళ 1 77 చేళి ఇషం ఇళ్ళ 
క(ళ/ల్ళ, ఇళళి? భై! క్షీ | 

ఇ౯గం--ఇఇదా రగా: | ₹|ఇ| ఇగ ఖర? కి | 

ఇ ఇళ ఇ ఇళ ఇరగ ఇ₹౯ భై క్షి | 

జాగా ఇ చ ఇల ఇళగాళగ కు కభళళళాి బలా: | 
ఇ భాతర: 1 గాళ్లు: కనా ఇన్నా! కై 
ఇళ | [ఇళ్ళ గ శి ఇభ ఇాగళ్ళ్ళ |! ఇల? 
ఇచ్చాం? ఇభ ₹ ఇష్ | ఇ ఇఇ ఇభ కి ఇగ లభ ఖి 
ఇగ్భా థగ ఫి లి ఇ ఇలారా ఇర! కి! ఇబ ₹జ్ఞి ఇబ ఫి ₹౫ భి 
ఇ భారా? భై క్రి; గళ ఫె ఇ ఇభ అభి భళి భి! 
ఇగ[గ షి ఇంళ, లగ ఇ ఇంళ, ఇగాళ ఇగ ఇగ షా ఇరా చ ఇ? 
ఇ;ర్ఞఖ ఇళాక్లి | 

ఇగ అస్యషఇాకళ ఆ|| | ఇక ఫి ఇళ ఇగ శెళభి్ గ ఇళ్ళ! 
ఇగం!చి క్షి | ఇ ఇళ: కరా ₹(౫ ఫె క్షి | కళ్ళ ₹1₹ షె ఇల 7% ల్లగ 
ఇంగా ఫె క ఫి గాగ భగ! కి | ఇళ! ఇ ఇరగ ఇం గగ కి | ఇ 

చౌ ఇగ భంగ ఇగ ఇగ! ప్లే | ఇగ? శిల గ బ్ర ఖై ఇభ ఇగ 
ఇ ఇగ! ఇగ క్షి! బాగ భర! గాల ఇగ క్షి! బై ఇళ్ళ ఇ 
ఇగ చె వ్ళార్యా ఖగ! క్లి| ఇర ఇఇ ఇళ లి ఇజాక ఇట్ ₹ల్ల్రై | 
ళన, ఇగ రల ఇచ్చ ₹ గాాబ్లిల్లి ఇల ఇ అసాాళిక్షి! ఇరా 
ఈగ ఇ గబ ఖర కి గా ఇగ ఖ్ ఇగ ఇగ ఇభ బై, 

ఇభ ల జాగా లిన క్షి! ఫం భారి ఇషాష భి ఇఇ ఫె గై ఇ 

ఇ? ల! కి |! ఇర కరా అగా ఇ ఇకార ఇర ఇగ క్షి | 
ఇఇ గాసి ఇ ఇఇ 7 ఇళ భల ఇ ఇళళి, ఇంగ ఇంగ 



గక 

కి! ఇళ ఇసి ఆ|| కళ ఇభ గాగ ఇర: కా గాణ ₹0 (౯ కళ 
ఇగె క్షి, ఇగ రణ ఇభ భర, గరి స ఇభ? ఇగెక్షి! ఇరా? 
భా ఇళ భా ఇ? కార శి ఇం భం! కి | ఇ ఇర ఫి ఇం ఇ 
శై; ఇ ఇ లగి ఇసి కలా? భళి కి, ఇం ౪65 ఇ? లగ 
క్రీ, ఇ ర్చి లంగ ఇ ఖై త కాం లి లిళా ఫి ఆగ ఇంగా 
ఖల కి ఇ ఇళ గ ఇం? ఇఇ ఇం క్షి; గరి జాల ఇళ్ళ క్షి గానా 
ఇ ఇరా ఇగ ఫి [౯ ఇర ఖగ ఇగ క్షి |, ₹|| ఇగ ఇల్లి గి 

గాం శ ఉర వ ణి పైకి, ఇ గా లి శి! ఇళ 

ఇశ్రా చిలి ణం భభి లంా [| 515 ఇఇ భగ కి 
ఇం ఇర కి! అగా గా? శ్రి | ఇ ₹షాంాగ: ౭5? ఖగ! 
శి, ఇక భి భి జాం? గాగణ, గా ఇ ఇ భిఖాగి 
ఇ ఇిళ5 గాభ క్షి బగ చ గా ఇఫ్ ఇలా ఫెక్షి | ఇగ 

ఇగ గ 7 ఫి రాలా గి గ ఇగంంళా ఇరు ఇగ ఇళ శి | 
ఇంటి ఇం ని భా గారల గా భం! ₹ గబ 
ఇఇ శి ఇ లగి శ గాాబ్చి ఇచి గాం, గల గ ఖా ₹|| 
ఇంగిత ₹గక్షి! ఇా సి ఇభిలగి భి భాం భాగా చి ఇర ఇగ 
ఆభ ఇ ఇళ క్షి, గాల ₹0 ఇఇ ఇ ఖగ, గభశాంళి భగ. 
ఇఇ గఇభిళి ఇరా ఇళ లగి కార ఇ గిరా? చ ఇళ ఫి ఇళాప్షి | 

ఇళళి షా? అలా ఇ భాగా బళ ఇసి ఇ క్షి | 
ఇళ[్షాంగళాళారగ ఇనా ఇ₹జ్టం ఇళళి ఇభ ఇర్గ ఇన్ ఇ కళళ 
ఇగ గారా సన్యా! ఇ 1 ఇగ ఇ ఇజం ఇళ గళ: |! భళా 
ఇష ఇషార్టా్స గ్ ఇసుక ఆ || ఇరగ ఇ ఇభగా గ ఇళళి భా 
₹[[గ ₹గ్ధల్లైి ఇ ఇళళి ఇరా భక్షి! ఇగ ఇ ఇరగ 

లగ్టఖర! (ఇఇ బ్యా భళా ఫాల ఇన భి ల7 ఇల్లి ఇరా 1 
[భాగ్టా శారగా గిగా ఇరా చి భగ ఆ|| బ్యాం ఇల్లీ కి ర ఇర 
ఇళ ఇ బార్యా ఇళ్ల కి ఇరా ళా వాం భళి కరక ఇభ లర, 
ఇన భాగ గళ ఇజ్ 7 గా ఫి ణా ఇ, ఇట్ల భి 
ఆళి లగ శి [ఇగ ఇ ఫి గా ఇం లర కి | లగ ఇరా. 



ఇ 

ఇభ భా షాక ఫి కాటి ఇ ఇఇ ఖ ఇతిసి ళాల 
ఇగ ఖు ఇళ షౌ ఇగ సాగాను ళా శి కల్సి ఇలా ₹ ఇస ఖ్మి 
చాచా ఇగ భి గాసి భాగా భి ళగసి ఇళ ఇళ ఇ" 
రాఖి ఇళ బాసి ఇళ ళా ఇఇ ఇ ఇబ ఇర ఇఇ భి ఇఇ క్షి! 

వు ఇకా 

ఇంగ ఇగ ఫె ఇలా 

శిళిగాఇ-.౮ల్రి తొళాగాా భి భరాళ్ళి తై భిళట్లారి ఇ చి, ఫలి 
ఇఇ అలాగని ఇగ: ఇయాళాళ్లాసాళ్తు: | లాగి క్రరాంం50ొళ్టాక! 
ఇళళి ఇగ ర్యా: || బి శలాక భగం భిళ్ళాళి శి. 
ఇళ క్షి! ఫల భభి ఫి ఇగ కాగా ఇల గ ఇకాగా చళ్ళు కారా 
నట లా ఓ! ఈ ఖ్యఖ ఇ5౭ భగ! భళ్ళు ఇ ఇగ 

| 

ఇ₹ళ---ళ్రరళి గగన గంగ బళ ఇగ | ఇర్రగు[గాగా[గాగి ౯౯ 
ఇం! ఇ ఇ|గగగ్యా || క్ఞాళ, ఇర ఫె ఇళ గ ళార్యా లి క్షి! ఇరగ 
ఇ బి ఇలా, ₹| ఖగ క్షి | 

ఇృశ్రిళళగా గాంగ్: గళం నభ. ఇబిళగగగళగగా: 
ఇ్యాళ్షళనా ఇఇ | ఇగ ఇరగ ఇళ? అంగ ఇగ? ాళ్ళి ఇళగాగాళ్ళి 
2 లర 1 ఇ భళి ఇ ఇగేసాారళా ఇభ భం ఇన్తాఫె బ్యాళాషై ఇ || 
ఇషాాల్లాంష. ఇజ్చాలగారానుగ్ ఇ ₹గభగ శాలల ఈ: 11 గళ్ల 
ఇ ఇ ఇళళి 6 957 లో కి! ఇళ్ళ బ్యాగ్ గ ఇళ బైగా 

ఇళ కి; ఆర ఇగ గాం భగ క్షి! ఇఫ్ ఇళళి ఇ 9 
ఇషాస్లి, బగా ఇ ఇరా శి ఫల భళి కి ఇలాగా గా ఫెం లి ఇ 
ఇషరగ లగ క్రి! ఇ బిరా, ఇ? ₹ గరగ షె ల్లి ₹ ఇగళ ఇగ. 
శి ఇఇ గ భి ఇళ ఇ ఇగ 1౫ లగి క్షి | 

శ[రా--జంాగ ఇస సలసల! కబర్ ఇల ఇ[గళ్ళ | 
కణ ఇబ్చాగాంగంలం గల్టిళ్లా ఇ ఇషా గబా 1 ఇ ఫి 
ఇ;బ్రగక్షంగాం ఇ ఇభ భల ఖాగఫి తాగగ్ ఇ | ఇర వగ ఇసాళణ॥? 



ఇ 

ఇ ౧౧ భగ ఇన్ ళా: 1 ల కలి కి! ఆ ౬ 
ల వ్ర ళా శి ఇం ఖై కి! ఇర కళ? భి కి | 9 అగ” 
షష ఖై ఇ ళరా లర శి, ఇళ, ఇగ గల్లా షి ఇప భై 4 
ఇగ! ఇగ గాంగ? కిచ ఇగ ఇ భాం ఇళ్ల ఇి భగ ఇఇ 
ఖైళ క్షీ | 

అచాగంంరళ్టైు ఇళ కాంగా లాగా 005 కాళ + 
ఇగ జల్లు ఇరగ ఇగళళ ఇగాగరగ క ఇరగ | బళ భళాగభగళా 
లగా ఇళ ఇబైాషు ఆగారు చళ్ల! ఇం షె ₹జ్ధ్రాతరోళాగా; 
ఇభ భల ఇగాగ్జాగాఫిర్స: 11 ఇళ్ల ఇళ లె, ఇ లర, ఇర కళ 
ళ్ళ ఇగ, ఇషా ఇగ కి! ఇ ళన ఫిర్ర లభ ఇళళి 
₹)[₹₹ బృళిష ఇం౭ భగ కి ఇళ్ల ఇ ఇ లికి ఇ ఖై ఇగ ఖ 
బం షె ఇఇ భగ క్షి, భ్యార, షర బళా ఇళ ఇగ! షె ల్లి ఇ 
ఇగ లగ భగ న్లి | 

ఇరగ జ్దాంకగా స ఇద్ద ఇ ఇలా ఇళైాగాగగళి చేళి ఇ ఫిర్ర 
ఇ ఇళ ఇగఇల కేళి ౧ శ్రి | 

ఇల చరాచాళ్య శాల? ఖల! ఇ₹గానాంాలానా: 1 చొజ 
ఇళ్య[ళ్ధా [౫ ఇగ ఇల ఇర 5 ఖగ క్షి! ఇ క 
ఖా ఇగ క్రి | ఆంగం ఇళళి ఇ ఇల్లా ఇగళగ ₹భళఖ? బం 
ఇష? | ఇ తా భర శి! ఇం లశ ఇళ, కశ ఇలా 
ఇ ఇఇగా ఖగ కిం ఇఇ ఇగ షె గర ఇ ఇగ షాఫెర్టై ఫె ఇళిక్లి | 

ఇచ లాంచళ షంంభగికంలాన ఇషషాగగ ఇళ్ళఫి చే బగ్గ 
ఇర | ఇఇ వష కాం ఇష్యాం గళ ₹జ్రాంనా ఇరా కాం 1 
ఇబ ఇల ఇ1%7 ఇరాళాలా?, భర్యా ఇళ ఇళ ఇద్యా శి ఇసి, ఇ ఇగ 
షె ఇళ! భర కి! ఇభ ఇగ బగ ల ఖగ శీ, ఇభ ళన క్రగస్టా: 
కృళ!ర్తణళ? ఇరగ ఇళ ఇగళాళు ! 6 ₹ ఇళ ఇర ఇజఖ? ల ఇ 
ఫెర్టగ!౯ ఇసి ఇళ్ళకి || ఫ్య ఇ ఇష ఖైర ఇళర, భఖ 
ఇళ్ళ ఇఇలెళ ఇ₹ ఇళ? శైల |! కార్త ఇళ ఇరగ ఇ ఇళ గళళి 

న. 



ళ్ళి 

భంళంతిల కణం ఇల కస భాంళాణాగచోళ్లాే 
ఇష | ఇ ఇైగగల కటి గి ఇర భయిళా: 1 ఇల 
కగళ్లీగా, శిఖి, ఇ5గ6, ఇగాగల/, ఇౌస్టెగ ళ్ళ, ర్రళళ/, త్రళ, (్ 

ఇాణ్ళాళా ఇల శి గా భర 1 | 

భి గా గాణాా తాం? కాం! గర ఉర ఇగ 
| 

ఇంాాంలగిక్తకా బళ 7భి లగ? |! ఇల్? ఉఅళటగ, గరా, 
ఇషెళ్రై రసల ఇ ఇళ్ళ షా భర? కి! ఇ గ్ది గరా ఇల్లి 
గగ ఇళ శల శ్లిఇక్షి ఇట్రభంర ఇ భగ భర? క్షి | 

ఇ ఆగి కళళ భక కి! ఇర ఇ ఇళ షి ఇభల ₹6 
క్షీ, ఇఫ్ ఇగ ఖై భి ఇం షి ఇళ గ ఇం ౪15 క్షి | 

లాం ఫి ఇషాష--[్రైరగఇగని ఇఇ ₹₹: ఇరగ ఇస ?ల 4 

కళగం రాఖి భాభా సగంగా: 11 ఇళ్ల కాం ఇరిల ఇ, ఇళళి. 
ఇళభ్లిగా ఇళ, క్రిరాారి ఇ ఇల భర కి | 

ఇభ? ఇగ రర గి అఇ|, (భి ఇ₹గాళి ఫె ఇగ ఇ? 
ఇగ ౯౫ లిక! కి! భ్య్తాళళా ఇగ ఖి కగంగ గ బ్రఠ ₹ళంళగి ₹ లగ 
క్షి |, ఇచా? ₹ఇగళళి లక! కి, ₹బ్రరాగ ఉళి భి అల కళళ క్షి ; 
ఇస్తా ఇభ కాగ్ లళ్ట ఖై ఇ ౧౫ ఇళ ₹ ఇళళి? క్షి | 

ఇళాగాాలకలిళి | ఉసగధా్రస్యంగన్న | కళళ ఇలు 
డళ![౯ | ఇఇ ఇలళ్ళగా అగా ఇ[ంచిక[ ఇగషగళ్య | కఇగాిగాణభా 
ఇాలిల కాటి ఇళ్తిగం గజి! ఆగిభాం ₹ కళగా ₹జ్ధాలంగగ ఇఇ 14 
ఇళ ఇర్చగ ఇగ భై ఇం షష షి ఇళ గ ఇళళి? క్రి! గ్యగగళ్త ఇగ లి గ శ 
షా ఇళ ఇళ శకిళగా భ్రగ క్షి | ఇంకి ఇళ ఖై ఇ ఇళళి గ ఖై ఇ శం. 
ఇళ గళ్ ఇసిఇగా ఖగ! కి | ఇజ్చి ఇళ లి ఇగ! గ కగళగళాల?, 
ఇగాళ, ఆగిర్రిళ శి రగ లగ క్షీ | 

ఇళ ఇష ఇ ఇ ఇగగళి భంచి రి భక్షి! 

ఇగళ?గా, గంగా 6౮౫ లర ఇగ భక! కి | ఇళ ఇక ఇళ ₹/ లభ 
చ్ ఖై ఇ ఇరాంఖ, ఖా భం కి |! ఇళ లస, తగి భర? కి 1 



ఖం. 

భార ఇబ్ధఇఇంాచ[ైి ౯ కళ? 1 ఇర ఇ ళన ఇ ఇళ్ళ 
ఇం గటి, అజ భాం కాళి భా ఇల ఇ ₹ ఇద్ద 0551 
కి; ఇ ఇళ కళ గాభ ల ఆ ాళ్న భళి క్రి ఇ ఇ ఇగ 
ఇభ ఇళళి క్రి ఇగ భళి క్షి! ఇఇ శళన త ఇళ ఇ 
ఇళ్ల గాం ఇళళి | ఇరా? ఇగ [౫ ఇర భి కాగ ఇళ్ళ ఇల్ట 
₹80, ఇ ఇళ గా బ్రసి కి, ఇ ఇగ లగా ఇళ్ల శ్రైగు, 
రశ తంల ఇగ క్ష, ఇస ఫి ఇబ ఇరా భగ క్లే! ఇర్యాఫ 
ఇగ? ఇగ ౭ కాగాక ఖై ఇం ఇళళి షె ఇళ్ళ లిగా క్షే! గర్యాగా 
ఇ ఇబ లవ ఇ ఇ కళగా ఫైల్ కి! గి శ ఇళ ఇగ లగ! 

శే | ఇగ ఇగ అళళం భిభలి ఇరగ ఇళళి! ఆ|| గక ఇఇ 
ఇ 1కే; భళా లికి! ఆగం ఇ ఇబ ఇ లగి ఇం ఇళ! 
శ, ఇకా ఇళ ళం సి కానా ఆగళలి, ఇభ ఇరాష!ళి, 
ఇగ ఇొళసిళాళ్ళ, ఇ ఇ ఇసి ఇల్ల) ఇళగిళళ! భిక్ష! ౪15 ఫె 
ఇ ఇల ఇ ఇలా భళి శీ | ఇల్య ఫి ఇ ఇఇ? గాగ ఇగ కి | 
శం ఇగ ఇబ్లర్ గర్యా ఇ! ఇగ గళ ఇగ! కి | ₹ ఇ[గఇ|గి ల్లి ఇళ 
దార శిఖి ఇఇ ఇల్లి ఇన్, ఇల ఇభ ఇ ఇళ ఇభ ఇచా భగ! 

శే; ౯05౯: ఇళ్ళ ఫి గళ్ గ బి ఇర భాం కి! ఇగ లి ౯ 
ఇ ఇంగ గళ్ళ ఇం ఖై కి! లభ ళ్ళ ప ఇభలి ఇం శచళ చె 
ఇాగాగగగ్తా ఇచ ళ ఇళ షల ఇ ఖం ఇళళ! బ్యా ఇ ఈఇిళ ఇళ సె 
శాఖా ఇ గ ఖగ! ఖే | 

ఇష బాగా ఫి ఇరా 

శిళగళంళాంల గత క్ర ఇగళాళాళి ఇభాగాగాక్యా || ఫెళ! 
బాణా క్ర భర ఇగ ఉగ్ ఇరగ: ఇగ | భం ళా భర: 
ళాల బాగా ణలషగాణి) 1 ఇ ఇగ ఇఇ గ ఇఇ 
ఇళ, భగగాణా ఇ ఇగ భై కి! ఇలాగా గ్ ఫలి గ ఇళ్ళ, 
ఇభ ఇషా ఇరా ఇళర ఇ గా ఇచ, కాం [౧౯ 
ఇ కెఇ ఇసళిళా ఇర గ, సళళ, ఇల ఇళ క్షి 



ఇ 

ఇచ చిషారోనాంంు అగా ఇను |! కాటా! 
బాగా ఇగ [ఖాత్రి 11 ఇళగాాగా: ఫర్టరంత గాధల | ₹ఇగా 
భగ కా? తాం ఇాభిళి ఇష్య || ఇళ భాస ఫె ఇలగే గానా 
ఇణట్రి ఇళ, ఇంగా ఇ ఇన లైఇ క్ల |, ఇల్లీ ఫ్ర భట్రళి భాగా గ 
(ఇ భాం ఇస ఇ భై ఇం ఇరా ఆగ షి కాగా! 
ఇగ + ఇళ గా? శి । + 

ఇ[ఇఆ--ఇళలషల సాగా | ఇగ గాల బ్రై౯ క్షి | 

ఇళ ళగాగరాం--రాం గి తగ ఇ అఇా్ళి ఇ ఇరగ గ్గ ఇళారళ్ళ 
చేళి ఇళళి! కళాళిర్షఫ ల ఇలాగా భా క కృళ ఇక్షాల్ని. 
ఇషా || ఇ ౯ కా ఇగ ఇ ఇళ ఇల్లి ఇళ | ఇాళ్దాగ 0. 
చెట గి ఆళ్ల ఇలా ఇట్టి ఇనా | ఇానిల? చ ఇరా, ఇళ, 
కళా లగ! క్రి (శి ఇళ క్రాక్ ఈష ఇగ్లె క్షి 1) 

ఇష ఇష: ఫరా ఇళగ్గాగ బృళళుగోగ శాం కాగల | 
ఇప ఇళ ఇర గర కాళ ఇళళి ఇరగ || ఇళ ఇ 
ఇఖిర్చా లి గ ఇళ ఇ ఖగ క్రి భాం ఇ ఇం ఇటీ ళు గ్ 

శిలగా ఖై కి! భరించ లగా ఇజ్టళి ఇగ భక్షి, ఇ ఇక 

ఇగ భి భళి కి! 
ఇగళాళగోళగాగా: [ఇళ ఇల ఇ క్రజ్? ఇ ఇగ ఇం | 

ఇగ ఇార్తర్చత రగ? ₹ ఇషా ఇన ఇం శబళ | ఇగ శి ఇగఖా 
ఇ౯ భగ క్షి, ఇ ఇగ గంగ క్చ్ ఇబ్చా ఇరా భైక్పి ఇరింగ [1౯1 

ఇళ క్రి భంగ భళి క్లి | ఫెల్టి ఫి ఇళ ఇగాగ6ఖి ₹గి [| క్షి | 

అచ ళగగాన ఇజం ఇళ! గ్యాగా? క్రశీల। | 
ఇగగంణకంగాంళా ఇ. భగం ఇగ: జ్రళాళ కగంళైైన గా 1 ఇళ్ల 

ఇళలా శేష ఇగ ఇరాలా కాళ, ₹| ఇల ఇంగ భళా భ్యాశి' 
₹ళి శ్ఞష, ఇగ ఫె భగఇ గ ఇణాజి ₹ ఆభళ లిళ కి! గళ 

ఇళళాగ ఇఇ ఇసాధగగా: కల్ ఇష్నా శాం ఇళ్ల: | ఇళిజలాగ 
ఇల గరి ఇళ ఇళళి గగ ॥ ఇఇలగాగ ఫం ల్లి 



ళన 

ఇ భి ఇం లిక [| 9% భః ఇళ? ఇళ కి ళల శ ౯17 ఇ 
క్రి ఇగ్లఖ ఇం ఖై5 క్షి | ఇర షె లభిం క్షి, ఇకా ఇ ఇ ఇ 
ఇ లగ ఇ ఇళ ఫలి కి | 

ఇగగాాగ్థాగాంళి భర గ గ్యూ్య ఇాళ్తళగే ఇభ కాళ్యాళ (|: 
ఇగ: అ: | కాళిని ఇల ఇళ (గి ఇగ: భిత్చిని ఇళ్ల 
ఇల్బ: 1 ఇళ్ల ఇస ఇ ఇ ఇళ ఇధి ఇ ఇ ఇభ కళ? |! కైరో 
ఇఇ! ఇగ భం కి! ఇష గరా, ఇఇ భ్ ఫి షా 
ఆగాఖ ఇళ ఇ్ళి భగ! క్షి 

ఇకా? ళ! ఇళ? ఇషెళి ₹ర్టిగాగా? ఇషెళి ఇగేభ్రారా భాభి | 
ఇ జంగ! ఇరిచళ క్ల ₹6 ఆగారా ₹₹ ఇష ఇగ: 1 ఇళ్ళ 
కాళి ఇళ గాజఇగకషళిలి: ఇఇ? భగ: ల₹|౯ | ఇళ ఇం 
లళఇ[ాగళ్ళగ: ఇగ ఇళ ఇ ఇగ కాళళగా | ఇబ ఇగభ్లగా 
ఇభ, కంల ఇ ఇగ ష్ ఇభ్రాం? లగ కి! బజ్ షా కళ ఇ కిం ఇజగ? 
లకి! ఇ ణగ షె ఫెర్టి లి ఇ భంగి ఇభ ఇల రా భారాఖళ? 
ఇగ కి! గా ఇచ్చా ఇగ * ఇళ శి గజా గిం ఖాళి ఇళ 67 ఫి గగ 

షె (ఇగ లగ! క్షి | 

ఇ్య-.షళభి ఇరగ భగ కి! ఇసి కళ, కళగా భగ క్షి | 
ఇగ ₹₹ ఇగ? ఇగ భళి స్తీ, ఇళళి ఇంటి ఇజ్లై! శ్లి | ఇషా ఇ 

ఇగ శి! ఆగ భి ఇం ఇగ ఇరగ! క్షీ | ఇద్దర గా ఇబ ఇళ క్షీ | 

₹౭ై గొల్లిగా ఇగ ఇ ఇగాగా గి, కం భళా ళా, ఇగ ఇ గ్య? 
ఇారెష! ల ఇరలారల్షిగ భక క్రి | ఇళ్ల 7జి ఇళ, గళ్ళ, ఇళ ఇగ? క్షా 
షెళా షె ఖై గ ₹గగ ఇ; ₹5 కి! ₹2్ల భా ఇఇ ఇం ఇళ ఇ! 

కి | ఇళ్ల ఇరగ ఇగగా ఇళళి? క్షి | 

భాషా ఇసల ₹(గళ్ళాంషాళ్ళ ₹ర్తగగగాగకషళంక్తాగాళి/న్నా [1 ₹1- 
ఇాళగాగష్యాగ గరగాగల్టిగ ఇ ళగాగంగగైగాగాాళై ఇగ || ఇళ్ల ఇ₹గళ్ళిలా 
ఖిలా, ఇస ఇ, గాళ్ ఇ ఇగ ఇ కఇొళ్చిళ ₹* 1 ఖై క్షి; ఫా 
ఖ్రళ ఇ, గగ ఫె తళ శ ₹[గ, భాయి ₹ 73 ఇ కాగ గ₹గఇగా 

ఖై! క్షి 



లక్షి 

భళా ఇష్రా అలి కాతికళ్టార్ కోనా ఆ భళా 
క్ర ఇళ బ్రాని శారి కి అరి 1 ఇ ఇట్టి ఇళ 
ఈ స ఇ్థర కరే ల! ఇ గళ్ళ ఇ కతత ఈ ఇళళి" 
లిక! శి 

ఇరగ ఇచట ఇళళి కలి ఇరా లజ శ వర భారాల 
శి 5 భళా కి! ఇళ్ళ ఇ? తళ ఇగ బ్రైళ క్లే! ఇఇ ఇళ 1101111. 
ఇ లా షా ఇం తాం? ఇళ ఫెళ క్లి | 

భాం ఆఅభలాచబి అగ ఫి ఇభ భ్రైిళా కి! కట్టి భభలా 
ఇారళళ, ఇజ్ ఇష ఇ కాళ్ల భి కి 

ఇఇ ఇగా-ళజ్లి క భి ఇం గ గు గ ఇళ ఇ ఇ 
గగన భగ క్షి! గు ఫస షి ఇగ ఇం పి, ఇభ షా గ భళా 
ఇర కి! ఇలాగ చి ఫ్య బ్రతి ఇభ ఫి ఇగజ్లా భళషల్లి | 
కాగా ఇం ఇ? కగాంళగా ఇ ఇ చి ఇల్ కాగా ఇంళఇఖనె క్షి! ఇ101 
ఇఇ ఇగ షె ఫె భష ఇంగ కాగా భారా శి | బాభి గాం. 
ఆ౯౪ ఇరగ ఇగ ఫె ఇలాగా ఫి కాలా చి ఇగ ఫర్ట ఫి ఇళ క్షి 1 
(ర్త ఇ ఇఇ ఫి ఇలా? ఇజ్ల భగ! ఇ ఇం ఖై షా భగ క్లే | 
ఇ0 ఇక గ ఇ గగ గ ₹జ్ర గగ ఇగ చె భగ శి | 

రళగం ఫి ఇగ గాంకళన. ఇఇ గగ కళ్ళి వాళ? | 

ఇళ భీఇలాగ: ఇశ్యఇ; భిళళాన్న ఇం || ఇళ ₹[ఖలి, జాతి ఇరా. 
బాగ ఇ ఇాా జభఇాగా కళ ఖర! ఫి | 

గణా ఇస్దాఇ--2ళ్లి ₹ర్చ ఫె స్య ఇళ క ఇ₹గ్గాఫి ఇ కళ 
ఇం లగి ఇఇ ఫి క్షి! కళళ 75 షాాగబి [౯ ఇ ఇళిగ! కళ లగ? 
కి ఇళళి ఇళ శి ఇళ! ఇ! ౪|| ఖగ శి; శి ఇళ ఇ ఈల క్షా 

భళి క్షి! ఇనా గిల గ ఇగ ఇ గా ఖై! ప్లై! ఇల్ ఇ ఇళ లఖ్ 
ఇళ్ల భైగ/--ఇన్షగ? ఇభ బైళళ రఖ ఇగ కి | 7౧౪౫ ఇఇ ల్లి క్షి 
5 రజాక్ షి ఇ ఇ ఇగ ఇ ఇల ఇట్టి ఇష | (భా గగన 
ఇభరెక్షి; ₹7 ఇ ఇళ ఈ ఇళళి? గ ₹ గజి ఇగ క్రి! ఇ 



ళా 

ఇం భగ! కి! ఇ ఇళ గొట్టు కళ కా ఫెటి 1 షం, గళ్ళ క్యా 
ఇదా చక్రి ఆ|| ఫి ఇళ ఇరా ఇట్టి! గారా కా' 
జాం ప లగి ఇ ఇం ఇకా భళా ఫి ఇళ ఇ భగ భఖ! 
శి; కాం ఇభ ఫలి ₹ భలం ళా భళి కి! రకర ఫి గా ళగాగ. 

ఇబ ఇగెాక్లి, ఇం అగ వ ఇళ ఇ గు లగి గా 
ఇభ భగ క్రి! ఇష ఇని ఇబ భా కి! ఇష ఇసి ఇగ 
ఖ్ గర్భా భర కి! అరగ న లై ఇ ఇన్ లల జ్ర5 ఇ గా భైళ 
క్షి । ఇ ఇరగ ఇ ళ్ళిశ ఇ షె ర్త లగ కి! ఇళ్ళ ఇని! ఇ 
ఇ భ్ ఇసి ఇ₹ ఇఇ శి ఇళ ఇ ఈక? ఖగ క్రి! ఇబ ఇళ్ళగ! 
ఫ్య గా భగ క్రి, ఇగ ఫి గై భ్ నంాభారి ఈగ ఇగ! 
క్షి; ఇ రగ గళభా, ఇగాన్నా ఫి కారా ఇ ఇనా గా, ఇళషఖా, 
భర ఖగాక్షి।, ఇగ (| ఇం గఇభగగ: ఇభ ఫి ఇరగ ఆళ్ళ ఫె 

అణా ఇగెక్షీ; గగ చా లి భాగ భి 517! ఇళ క్షి! ఇళ్ళ 

ఇ ఇళ భి (| కాగ షా ఇషా ల్లి | ఇర ఖై ఇం ఇగ భి 

ఇగ భ్రైళ క్షి! ఇళ్ళ చ ళా ఇఇ ఇళ ఇష ఖ్ ఇర! 
ఇజగ ఇ! వర్భా ఇసిష ఇళ షి ఇళ ఇళ ఇ బర్యా చి ఇగ ఇగ క్షి | 

ఇష లగ ఫ్ ఇరా 

శీేళగాళ--ళచిరాలాగితా గా భళా ఇగ ఇగ ఇభ ర్త 
కజ్య? ఇగ || కళ ఇళ కళశాల ళక ఇగస్యార ₹ గరగ. 
ఇగ: | ఇలా? కాంగ్: ఇంగ ఇళళి: ఇషగగ్ ఇ ఫిగో || ఇళ్ల 
ఇగ ఇ గరా భళరగ్షరా కాళగన్నా భగ కి! ఫలి ఇ ఇగ, 
ఇళ (భం ఇరా గాలా గంళ భఖ! భా [బగ 

కాల షె బలా, ఇళళి! ఖగ క్షి | 

ఇచ భాళ్తారాగాగగళ్ భాభ?! భగ ఇస ఇ: 
కార ఇళ ఇర | బళా శాక: తాబ్రఖగో ఇ ఇగ (' 
ఇర గల ఫెళ ఇగ ఇల | ఇగ భాను ౯ ఇగ ఇ! 



శ 

శఖర ఇాగి ఇ శారా కాం ఇగ భెరిశే! వ్యాళ భి 
శృికర ళు ఇంజిను గభా ఇగ ఇయళిళా, 00 షె ఇరాని ఖర క్షి! 

ఇంకా నా బ్లా ఇ ఇగాగ ఇడల్టలుళి 
ఇళ గగ | శృతి ఇలాగా క త ఇసి ₹౬ ఇ 
కాంగ్ || గ్య బజ్ ఇసి ఇల ఫె! అల కటి ఇరా. ఇగ 1! 
ర? ఇళ: టాంట్య ఇ ఇభ శస! అగా: 1 ఇ 
ఇగ ఇ ఇరా శి భా ఇస బాం గళ ఇఇ ఇచ శ ళా గంగ 
ఫ్శ్రళ ఇ ఇలు కాం ఇగ ఇటలా భర కి, ఫె భి ఇ గాగ 
ఇ శ్చష గళ గాగ? బళా ఇంకి | భాగా గి ఖ్రి ఇ ఇళ్ల శి ఖాసా 
[7 భర శ్రి భాం వగా కే |, ఇన గళ భా భళి కి 
ఇర ళధగాంభి ఇ్టైల ఇళ5 | భగ సాం ల | 

-  ఇాంగాగాజాా-ళళ ాంధకకగాానం కళ్ళా ఇగ భగగాగా. 
ఇడం | ఇగవాళంళి లజ ఇగఇళి ఇభిళలలి క్లాళగే ఇల ॥ 
జా) ఫి శాక చా భళి! ఇగ గారా ఇ ఇ 
ఇగగ! కి! ఇగ శి ఇం ఖ్లైగా కీ | శృాజ్ శ షం ఇట్టి ఇర? | ఇభ 
షె ఇగ త ఖభాగా కే! క్లాఖగా భగ క్లే! ఫెర్ట ఖ్? ఇల గాగాగక 
ఇఇ శ్చ గాత భాం, షా భణ్ళా ఇరా షె ల్లి ఇ ఇళ్ళ ఖ్ ₹|ా లిక 

కే ఇగ ఇఇ ఇళ్ల? క్లే--ళాాంగ నాళ ఇళ్ళ ళ్యాాళ్యా[1 

ఇషా ఖగాార్ధాం భగ ఇ ఇల్లి ఇళళి బృజాం? భగ: 1! 
ఆణి గాంగ: బగా? ఉభాళాంాాంన్యాల: 11 ఇబ ఇగ్యాభ 
ఇ ఇ? ఇగ ఇబ్రాంాం ఇనా భా గణాటై గంగా కళగం 
ఇళళి, ఇరా జగ్ కం భం శి! ఫ్య ఇ ఇం గఇరగాగై ఉగ 
ఇగళగ ల్లీ | 

శణాంాాగ్యాగ ఇళ ఇస్ ఇర ఇస్టం అగ కళ భ్యాాన 
ఇల | ఆగి ఇళ్ల ఇశిళ ఇ ఇయఖ తలారి భన: ఇంగా ఇళ్ల 11 

గ ₹ బజ్ భి గ6, భ్యా గాం ఖగ శ! ₹ళైగ గ ఖాలి ఇరగ? 

కి! భగ భర ఖ! ఇళ భా షె కృళరాల ₹ గ గ భాం 

ఇం లిం కి! ర్ట ఇ ఇం ₹ంధ0॥2 ఇ కి! 



ళ్ళ 

ఇం ళ5: ఇంకా నానా చం: ఇళాగేట్రనుం ఇళ: 1 
ఇభ గాబాష్యంాాంకళ ఇఇ ఇళ భిళళా[డ 11 ఇల 

ఇకార ఇ ఇగ ఇచాళలా, జాం ఇగ ఇ భారాల కాం ఇగ రాళ! 
వై ష్యగ భగ! క్షి! ఫాఖి ఇ ఖం ఇగ గాజా ఇంగ? క్రై సాగ 
ఇగ? శ్రే ఇగ? లైక్? శి! కాణగి, ఇగ కాం ఇక! కి | 

ఇగగకాలాలచళ ఇజళఖి గం గార ఇళ ఇగ్భాభల కర 
అరగ: ! ్ యరళళ ఇరా: ఇళం అగ్ని (1 ఇఇ ఇషెళ్ళి భగం 
ఇంగ 11 ఇళ చే ల్పళ కిర్చభ శే ఇగ ఇళ ఇషళాగా: భష బ్రైస్చాళ ఇగగ్ష | 
ఇల ఇన ఇల భాళిళ? ఇఇ ఫెళ్టల? ఇ అనగాన 1 ఇఇ ఇ ఇ| 
కఇంభిళ కి! 7|| ఇ భాం ర కళ చి ఇర శె ళిళ్ళి భగ క్షి | 

(ఇ ఇ ఇ కళ భగ క్షి! ₹క్షళళ! [లభి కి! ఇల్ల ఫెర్తి 
ఇగ గ ఇ ల్చష ఇట్టి గళ | భగ కళ 81% ఇల్లీ భైళ ఇగ 
ఇ శ్చఇ ఇభ భగ! | భళి షి ల ఇళ ఇరాశి ఇ ఖగ కి | 

ఇంగా! ఇభ [గగ ఇళ. ఇఇ శగ్యభభి 
కర! రానా ఇరగ ₹ ₹0[1భ కరణి ఇళ శరిల ఇళ || 
ఇఇ గాళ్ళ ₹ ఇనా షి ఖై ఇ ఇషా ఖై క్రి ఇఇ ఇం భగ క్షి | 
ఇగ ₹( ఇ ఇ గ ఇళ గాణ ల్లి | 

ఇలాా--ల31 ఇ జై ఇర గి భరి భక కి! భగ క₹ాగ్భా 
ఇగ, [౧౯ ఫి త్ర ఇ గళం కళ్ళి ఇ ఇఇ భాదగా ఇరగ, ఇం 

ఇళ ఈం భర కి! ఇశ్చిక్గాం లాల? ఇ ఇరగ లంాళఖ ౯5? శ్రి కాగ 
లలి ఇల్లి ఫల | ఇభ ఇసి భగాషె లై ఇ ఇర ₹/[1₹ఇ వళి 175 భగ! క్షి 

ఇ59 ఇలాగ ఇ, ₹ఇి, ₹ంల భి భష ఇగ 
ఇ) భగాగా అగా ఇగ) ఇరగ? భర కీి, ఇ ఇ శ 
ఇష ₹4₹5ఇ క్షి! ఇం ఇష గలా ఇం క్షీ | 

కషం ఖ ఇష ₹ళఇ ₹ఇళాింగ ఇాగంళర ఇట్ | గం 
ఇభార్యాలి బాధ: ఇళ: 1 ఇ ఇం సంగ గి బన, ఇళ 
ఇర ఇగ లగ! క్రి, ఇ [5 ఇగ ఇ కి 
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అ. ని.ంకై ఇంగ కళ్ ఇ ఇరా 90% భాగా కి, [౯ 
ఇ గక ఇళ (౫౮6, ఇర? ల కి, ఇక్యంగ్యా ఉనా భళా క్షి 
ఇబ గర భగ సె ల్లి ఇ 95 అ కాగా ఇ ఇళ ఇం ఇగ? కి | 
శె (ఇళ శి ణం ఇగ కి, ఇగళ, రగసిళా లి భాగ, ఇల్లా 
ఇ || ఇళ, కంర ఇ లగ కి, ఇ ఇకా ఇగ ఇస 
ఎఇ ఇర కి! ఇం [010 భగ కి! ఇబ ఇళ, ఇషా గా 
శా! ఇ ఇ ళా? లై ఇ ఇగ ఇ 191 ఖై క్షి | 

ఇాంాాగంారలి ₹ ఇగ ఇలాగ తాం గళఖాా: 
ల గోజరర్టంాల ఇఇ ఇం ఇయ, | ఇళ ₹ిఖిఖ 
₹గజాగా ఇ కష గళం? క్షి |! ₹|| ఇల్లై ₹ర్ఞ 1 ఫర్టై ఇబ ఫె ₹1₹ 
ఇ₹భగర ఇ 7 ఇరగ! క్షి | 

ఇఇ ఇగాచళ్చి ఇళ్ళ ఇరగ గగ ఇళ ఇక కి! కం ఆగిఇగ్ షె 
ఇంళగం ఇాగాగా భగ ఇ ఇళళి ఇంగ! ౧౯5 క్షి | [కైరా ఫె అ 
ఇ ఇల? ళు ఇభ జళళ భక్షి | 

ఇగ [గరార్రభళగా: కరగ: గ్యళ్యాగి ఇ ఇ; | ఇాళగాగా? | 
ఇగగార[ళ || బ్లగాకి ఇల ఇజై[ిళ కళగా: | ₹07లఇఇగ 
ఇళ ₹లి శ ఇ గా 11 ఇబ ఇ గ ఇష ₹46 కీ ఇం ₹1/4₹ 
ఇఇ కి! ₹ర్చఫి ఇఇ గా ఇభ ఇచి ఇ ఇల్లి భై! ఇ174 ఇ 
ఇగ ఇగ కి! ఇగ? 745! కి ఇగా ఇ ఇభ శం కభరిలం ఇ ఇం, 
ఇగ ఖ్ బగ ఇస లాగి శ చి ఇళ ₹ర్ర ఫి ఇళ భై క్షి 

ఇగ ాగాంకగ ఇ గ ఇళ, భర? ఇళ! (1512 ఇష భృ 
ఇ5 ఇగ క్షి, ఇగ కెళఖ్ ఇళ ఇళ ఇంగ శ్రి | క్యా ఇళ ఈ ₹[5 
ఇఇ ఇధ్భా ఇల కర ₹1₹ఫ కి; ఇగాణాగ? ఇరగ ఇజాజ్ ఇల్లి 
ఇళ ణా గి భగం కళ భం, ఇం ఇగ, 77 ఇ లి 4 ₹15, 
ఆ ఇరిళ రా ఫి ఇదని భళి ఖర క్షి! ఇ ఇ౫7 [౧6|| ₹ 
ఖా క్రి ఇరగ (ఇట్) ఇ ఇర? ఇఇ ఇళ్ళలగా (గరగ) ఇ 5% 
భక! శి! ఇగకం భా షి ఖా భళతి ఇఇ [| ఇ ఇళ్ళ 
ఫై ల్చళ్ల ఇ బై భి ౭015 గాలి కి! కఫ చ్చి ఇ శ ఇ ₹/0 
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ఇగ ఇ కి బ్ర ఆగం గి ఇబ (ఇ ఇ) ఇఇ 
ఇంగా? శి ఇరగ (ఇఇ షాఖ) ఆగ భక కి! ఇరు ఇ ఇభ 
ఫె ఇారణ ఇ ఇళ భా ఇగ ఇతి లై ఇళ శి-జ్త? ₹ భగ శ 
వళి గాభ, ఇనా బ్ర బగ ఇళ కక గాగ క్షి, ఇగ ₹ భజ 
ఇంగ గ? ఇ ఇఇ! ఖగ ఇఇ 7 ఇళ్ల కి! ఇల్లి క్ ౮౯ 

ఇ క్షి; ఆగాంగు ఇ ఇళ ఇ! ఇస ఇట్ట గొాా5 |. 

కార జ్యాభకాగ్య ర్ట కళ ₹|| గల్ల భి ఇఇ ఇక్, కాల 
భా ఇళ లన ఇరా ఇలా? భర కి! కా సళ్ళా 
ఇళ ఇంగా ఇబ ఇగగ షా చిభలి ఇంగా కి, గం గరగ కోరల 

ఇళ క్తి గ ఖా గారా ఇల్లి ఇ? | ఇఫ్ ఇంగా చి ఇరగ? ఇ 
ఇఇ ఇ ఇభ ఇం ఇగ కి! [౧ ఇ భజ బెల ఇకా శె 
ఇగ క్షి | ౯౯౯ ఇ? ఇ ఇగ షె ఇన్యాలిగ శి | ఇ ఇ ఇభ? 
ఇరా ఖి ఇగా ఖాని క్రి ఇడి ఇగ ఇట్టి ఇని | బాగా ఖని క్షి, ఇ 

[షి చి ర్ధాలి ర గాం ఇజం ఇల్లి గి గారి ఇ భాగా 
ఇఇ శ గం భైెరక్షి! 4 ఇగ గ ఇద్ధర ఇం ఇజం కాగా ఇగ క్షి | 
ఇళ ఇల! షె ఇరగ, ఇరా ఖగ ఇగగ ఇ ఇగ 7౫ ఖఇగళ్షి 
కళ్ ఇర్ధగ భగ శి | ఇళ ఫి ఇగ షె బర ఇ గాం క్షి! శెజాగా 
ఇగ ₹ ఇఇ (| ఇ ఇగ, ఇగ్గగ ₹| ఇగ ఇఇ షె కళళ 
లి కి, రాం గాణ ఇల్ ఇక్ర్ళళ, భగం ఇరాాభగగి 

ఆగాలా భర! కి | ఆరాగ గాలా (ఇగ! రి ఫె రగ షె ౮ భై! 
శ్రీ; ఇ భళా ఇలా కసా, ఇళాంలా, గారి ఇ ఇగాలె 
ఇళ ఇ ఇంక ఇాదళ!ళాం ఇలాగ ఇ రాగ భి కే। ఇళ్ళ ఫా 
ఇష ఇళ బాగ? ఇ 03 ష ఇళళి గగ భాంతి ఇ కి కాగ ఖ్య 
కళల ఇర లి! శే! ఇషా ళ్ ఇళ భి ఇద్యా. ఇళ్ళకి ఇ 
ర్ కా ఈ? షె ఇళ ఇహగగణ కారా ఇ ఖా భళి! క్లే | 
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ఇ అగా ఫి ఇరా 

తళ ళాళఖైి బిగ? ఆగళాంాంణి. ఇళ ఇస్ళళా: 
ఆలా [గ ఇళ్ళ. ఇరా గాగ[షళాల: | ఇర్రిాంాగా, 
ఇాళ్తాంాళిళి భాగా: ఇగ: 11 ఇళ్ల వాద షి ఇభ కలి, 
ఇగ ఇర భర కి | ఫర్రల గ 05 ఇభ ఇర ఇరా 
షక్ గగా గార్చాం, ₹[ష4లి, ఇం ఇగ భారా ఇంతి ఇగ గ కాగా 
క్రజ్! ఖగ! కి | 

ఇగాచల 05 7జి ఇళ గళార్య | శాంగర్ 
ఇళ భా నారకఖిళ్న || ఇళ్ల ఇళ ఆగాలి లలా శే | స జిల 
ఇ లా సి బైళ్ళి ఇళ, ₹ ఇ ఇ కాగ్ భళి శి | 

ఇ గంల-ల/గాళాగ [ళాగ! ఇఇ! త్రభగాం? ఇ కళా ాగాగ్యా | 
ఇళ్ల [₹ళళ, ఇగారా[్ గ, ఇగ భగ శే | 

ఇగ ₹|₹1గ4--లఇళ్షళఇాగంళ్ ఇస గభసా? ఇ₹షెళ్ళి [ఇ ఇకో 
ఇఇళ్ళ ₹(గ5గ్బ 1 ఇళ: ఇళాళా[బ్టగ: ఇలనాగాషగన ఇఇ అణాల 
ఇషగషనెర్న || ఇళ్ల ఇగ! భఖల ఇగ [5 ఇర? శే షి ఫె ఇగ కా 
షె ళన శే; ఎగర భలె ఇళ ఇ ఇళ్ళ భాతి కశష బాగా భజ 
శి, ఇాఫిఇ్య్చాళి గా ల్ల ఇగ క్ల! త్రాణ క్రగళళ ఇభగిగా: 
లృళగ; తృాషళా?: లృిళలళ కక ఇలా | ఇషెళిళర[గం శ్రర కళగం. గళ 
ఇ౪|ఇగ. ఇకల/ న ఇలి్గా || ఇళ ఇ ఇంగ గళం ఇం, ఇగ, షరా ఇలా 

ఇ ఇఇ ₹౭5 భ్రైగ్గి కి | ౭ ఇ ఇ బై! ఫి క₹7 ఇగ? ఖగ కి | ఇళ 
₹|ఇ ఖగ! క్షి | 

ఇగఇళాఇాలా--గాణ! ఇళళళంళ్ ఆషిళ్ళి ఇాాగషన ళా? 
ఇష [1 ష్యుగ | కఇాంళగళ!్ బళ్ళ ఇగ్రఖాళ్య: శి ళిగభిళా ఇల 
ఇఆ|1ఇగషర్షి || ఇ [కళ గి ఇగ కంగా ఇరగ ప్లే | షళళప్టి బళా 
౩₹ఇషాఇర్షషఖ్ ఇషం షె ఇరగ క్షి, కషి గొఇాగ ఇం కళల ఇ ఇగ 
శం ఇళ? కి | కచళాగన్ భె క్షి | ఫర్చి ఇ ఇళ ఇగగాగఖ ఇగ శి 
శ... 6 
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ఇళళి లా [న ఇం ఖాళి ఇగ ఇషసళళు: తృాళ్లగా: | 
ఇఇ ్యాాకం ఇషళళ ఇలషళ! ఇ లాలా || ఇళ ఇగ 
ఇ ₹ ఇం శ్రాగం ఇగ ఇళళి ఇ ఇ్రైాళల?, గాగ ఇ 
ఇగ ఇల ఖభిగ గళం ఖైగ క్రి! ఫెర్టం! ఇళ ఇాాగఖ్ చేళి? 
ఇల్! 

శరంాల ఇగ 25 క ఇాళళళ గ కళ్ గాళ్ళ 
గళ ఇ ఇగాగా | ఇల గ ఇ షాగాఇర్టాంధ భక ళల ఇగ ఇ ఇఇ 
ఇ బాలళ ఇ || ౯ ఇష (భం ఇ ఈష, ఇళ త్రిషు గా ఇగ 
ఇ ఇగ, ఇల ఇగ ఇ ఇష ఇగ భ్ ఇర్టరు తళ గ? ౩7 
ఇంగా ఇరగ! శి | ఇగ ఇ ఇం ౯% లైళి క్లి | ఫ్రై ఇ ఇళ ఇాషగరగాఖ 

జ? శి గాథ (ఇళ భళి, షళరా లగ? ఇజి భషఖ్ ఇళ్ల? క్షి | 

ఇాషకకలాంబగాగొత్చంారళ్తాత్తాం లగ ఇభాగగగా: || ₹షం్- 
ఇకాగిఖి బళ శాస ఇలాగా రాగన్నా ఇలాగ | ఇళ్ల ఇగ, 

ఇగార్షా చి ఇగ భళ్ళు, ఇఇ ఖిలా ళ్ళాగ బగా క్షి! ఫె ల ఇ 
ఇగ ఇ ఇళ ఇసెఖ్ గం భాం ఇగ ఇఇ ఇళ భ్ [(|౯ ఇ ఇంగా ఇళ్ళ 
ఇంభిరా! ఖ కళగా భగ క్షి | 

ఇగ ళషాగా గా) గాగ్యాషగాం ఇళ 1691౧4 ర ఇషళళచ్దాళిగత్న | 
ల్రగే: భా౭ళగ్న గఇ[ఇాగా/స్పష్ళగ: ఇళ? శ ఫఖ ఇంగా ఇ అగ్గి |; ఇషెళ్లా 
కళ ఇ5! ఇగ ఇల ఇక ఇళ ఇగ త్రగగ? ఇ [5 భర్థ | ఇంషలన 
గాణ ₹1గషఖ[ ఇఇ ఫర! ₹గగం బజ్లగలాాగ్యా || ఇజ్చి ₹గా/[గగా 
ఇఇ గ ఇళ్ళ ఇ ఇరగ ఇగళ!ల లగ క్రి | ఇగ కా గళ జ్రల్లాష భ్ 
ఇగ చి ఇం భగ! క్షి |! ఫెర్టి లగ క ఇళ ఇగ భి ఇగ ఇగ! క్షి | 
ఇష ఇరా భగ క్షి 

శశకళ? ₹[6: ఇళాఖ్రైగాగళ్ష: ఇళళళ ఇళగానం బాగన్య। 
ఇరగ! భం ఇళ్ళిళ్షైగగ ఇళళ్ళ ఇళ్ల బ్లర్ ఇగగగగర్న || ఇళ ఇ 
ఇల కాం భగ! ప్రి ర శి ఇాగగ [5 ఇళ శ్పి ఇళ్ళ ఇం భగ క్షి | 
ఇర్సా ఇాజ్షిగా ₹1ళ్ధాగగ, ఇగ ఇళ్ళ? ఇగగ్గాఇళి 1/0 ఖగ! క్షీ | 
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ఇలాచి భగగగాగా గఇర్ళ, ఇలా ఇసి ఆగగా భాగ శె 
ఇగ ధగ ళ్లాగ శ ఇంగా ఖగా కి, ఇతని ఇస లగ? కి! కాళ 
జ్వల బళ క్షి! గి 11102 ఇ లాగ ష 57 ఇం ఇళ! కే! ఫర 
ఇ లా, ఇతర, ఇళ లిం ఇబ? ఇగ గి ఇగ, 5 ఇలగష అ 

(ఇశ్షగా కళగా ఇగ ఇ కాగా, బళర శి భళా లి! శ్రి 

₹0197 రాలా చబి కళా చె ఇర కళరర, ళల ఇర 
ఇంగాగగా బ్రిలి క్షి | 

ఇఇ ఇగ---గరై ఇగ ఇల లైక్! క్లి | హ్ ఇ ఇగ? గళ 
శశ ₹₹ ఇళళగషగ లి ఈష ఇబ ₹%0₹0ఇ క్రి సళ్ళా ఇర ఇళ ఆరి 

షె ఇష ౯% ఇల్లి ఖర | ఇఇ? ఇగ! సి ఇళళి! భశ; ఇఇ అగా 
ఇఫె్య భి గ (౧|౫ భాం ఇల్లి భష గ్యాళి గారా లై కి! ఇఇ 

ఇగఇ గెల ఫి (0% ఇ ఫ్య్చై బై శి బగ ఇ ఇగ శ ఫె్టా 
ఇగ! క్షి గా ఇళ్ల గ ఇ సా ఇళగ, ₹భం ఇ ఇగాగ! ఇలా! ₹₹7 
శి; ఇగ: షె భగ? ఇగ ఇళ ఫె ఇఇ ఇల్లి ఇగ న్షి | 

ఇఖాగ--కాగరరాచాసాళథ్ అగిల్తత ఇం | ఇళళి 
ఇఇ ఇర్చరగాగ 2౯ || ఇష ఇరా ఇళ, అగిత్చళ, ఇళ ఇ 
చణ ఖగ ఫె భగ లగా ఇ కాగా భైళి ఫ్లే | 

ఇషఇగా ఇ ఇరగ లఇా ఇట్ట ఇంగ ఇల ₹ళ్లిగ! క్షి | ఇళ్ల ఇర్చ 

ఆళఇ ₹) ₹ష్ళ్ళాకై ఇ క ర ఇళ శాగాగగర లృిళు ఇగ లగా క్షి | 
గగ? ఇ ఇగ ఇ ఇగ గా క్షి |, 72 ఇభ ఇళ ఇషా, 

ఇలాగా బడ్ ఇ గాళ్ ఇజం భగ! కీ | రాగగ్ ఇగ లి క్షి | 

శ్రగాళ ఇచ్చగఇ-ఇగా ఆ|| గ కాగా? కళా ఇళ ఇగలగి క్షి షె ఇళ 
₹ఇ₹ఫెక్షి, ఇ్య్యగ్ ఇళ కళ్ భగ ఫెక్షి | ఇజ్చి గర్ట కళ ఇగ షె ఖై 
శ ళళఇాగా ప భాగా ఫి ఇరా కళగాకక ఇ ఇగ క్షి! క ఇలా 
₹7షగ5 భా ఆగ ఇ ఇారకాగళాద?ి గగ ఖగ ఇగ ఇల ఖై 
శ్ల, కాళ్ల ఇఇళగా భగాగా బస్ భి ఇళ ఇగ కి |! ఇంగా ఇ, ₹౭చి, 
ఇల్హా బృ? ఇష్ ఇ ఇగా ఇళ ఇగ క్షి, ఇభ గొల ఇ ఇక్షాజ్ఞాణా 
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ఇలా కి క్యా ఇళ ఇ కాగ క్రి | ఇళ్ళు ఇంగా ఫె ఇట్టా ఇంగా 
షెఇస లకి! ఇక ఇభాగొగ ఇగ ఖా క్రి గిగా బాగా 
ఇం? ఫ్ ఇళ ఇ ఇఇ ఇట్టి గార | ఇస సె భా ఇల ఇగ 
శి, 2 భాభ, శభషభ, ఇంచి? ఇగ కి! చరి షా లి ఇగ భి 
ఇగ! ఇ ఇ? లగ క్షి | ఇ ర్ట లగగగా ఇ ఇ ఇ ఇల! 

అలికి (ఖర్చా ఇ౪ ఇష రగ భగక్షి, ఇగ ఇరగ భగ న్షి | 
ఇన్నా ఇళ లగ! క్షి | గాగ భాం భగ శ్చి 4 భి ఇచి భిఇగా్ ఇ 

ఇద! [ఇఇ గంగి క్షి | బగా? గాలి బరా ఇళ ఇగ ఇ కళ? 1106 
ఇగ ఇ ఇం! ఇబ! క్షి | ఇగ ఫె గొల ఆనం, ఇరా ఫి ఇగ 

బి కి! ఇంళఇ ఇ ఇల బైల కి! ఇగ ఇళ కి | ఇగషభాగి 

ఇంగా శ షె ఇఇళ ఇట్టి ఇగ! భగగ [ఇ భభి గళ 
ఇభ కి! ఇళ ఇల్ ఇ ఇళ్ళు లైల క్రి ఇళ? ఇల్లి ఇభ ₹? కళాలిగా ఇ5! 

క్రిళఇ ఫి క్బాణ ఇ ఇం ఇబ ఇళ! ఇళ61 క్షి! ఈష ఇళ ఇభళఇగా 
ఇగల/% ఖగ ప్రి భగ ఇభ గార్ | గళాగగ? ఫి ఇళ ఖై ఇభ 
శి, ఇళ ఇ ఇగగా ఇభ ఇళ్ట్యాల భర! శి | (ఇ ఇగ ఇరిణాం, 
ఇష ఇళ గళ? ఇ ఇరా ఇష ఇళ ఇళ ఇళ ఇ గళ భారా 
ఇరా సం షె ఇళ ఇళ్ల ఇం ఇ ఇ భిగఖ! ఫె ఇగాగా ఇ ఇగ 

ఇగ క్షి | తకు శక 

ఇల అగ్గి ఫి ఇలా 
కఇగాల-[క్యాన్షి గంధ అభి: ఇాగళగి ఇభ? ₹ళ్ఞి: | 

క్రగ0/6[[గగఇళ: ఇర్గ ఇళ గం: ఇగ ఇలా || ఇల్లై 
ఇభళగళగ, ఇగళగా అగా గా బృ ఇరఖంరి భగ కి! ఫం ల్లి ఇ 

రంగ ఇంగ ఇ ఇం ఇరెళ ళా ఇళళి భళర[ి? ఖర? క్షి | 

ఇ₹గంంచాలాగాన ఇల గఇభగంరాం ఇళ | భక్షి ౯/25: 
ఇల క్ఞలళ్షైగఖ: || ఇళ్ల గళ ఇగ ఇళళి ళు ఖం ఇలాగ ఇగ ఇళ్ళ 
ఇరగ లం [4 గారి ఇగ వాలి జల ఇ కష శే భై క్షి | 

ఇజళషగగాభాాంగ ఇఇ [గ ఇళ్ల ఇళళి కళళ 
ఇగ గ్ల | ఇం ఇగాభణళి ఇళగగగాంరా. ఇట[035%లఇ 
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ఇళ: || ఇళ ఇంగ కాళి ఇరా? శ్రి, గ భ౯ ప్ ఇల ఈల ఇగ? 
క్రి ఇగ టి గా భా ఇబ గల ఖగ ₹ ఇళ కళ లి క్షి! 

గళ టంత: ఇళ ఇళ రాల! ఇ ఇభాంగ్ | ౧|| 
గ కార్రాళలిళ ఇగ ఆ భళా 4ళ్యాల్ల ఇట || ₹౯్ల ఫం ఖి ₹1 
ఇ కం లి శ్రి షళా లాలి శైలి కి | ఇ ఇళ ఇరగ ₹% 

కేగి ఇళ్ భర క్పి వ్యా ఇ గగ ఇళ శి! ఇ ఇ ఇగ ఖ్ త్రిక 
గళ్ల గొలగా?, బళ ఇ ఇల్ల ఇగ షి ఇగ బై క్షి | 

ఇళాఇంంలళాగళగ ఇరా గఇారాగా ఇగోళఖ్రిల ఇళ ఇగాగ: 
ఇగ షరళ గషగాళ? ళ్ళి శ్రక?ళ భగ! కళళ శా: || చెళ్లి ఇగభ్టిగ, 
గగ ఇరగ కళ, ఇల్ శి కం అలా ఇన షె ఇసళలా. రకా 
ళా లగ శి! ఇళ ఫి ఇఇ టిం షా భాం ఇల్లి భష ఫెర్ట్ర ఇ ఇళ 

ఇళిగళ[గభ కేగి ల్లి | 

ఇళరాగాగా ఇ ఇగ [7 ఇగ షంఇ్ళాళ గారా ఇగాళాళగ్నా | 
క్రైంం 75 ఇలాగ్యాఇగ ఇ ఇరగ ఇగ ఇళ ఇష ఇ || అక గ ఇ ఇ 
ఇఇ 67౯ ౪1౯౯ భగ శ్రీ | షంళా గ భగ, ఇెగషిల ఖగ క్షి! ఇల 
ఇ ఇగ గ ఇ ఇంగా లగ) ఇ ఇళ? ఇ ఇగ క్షి! ఫెక్ట్ ఇ రాలా గగెగ్గాం 
ఇ₹|గఇ్ శేగ్గా శే | 

ఇాగగాగాలి--గగ! ఇన భగ? ఇషకన్యల ఇళిత. కళంగలగగా?గా 
గన | ఇంగా ₹జలాపా గాల గాంష ఇళాగంగగలా గోళగ | 
జ్ఞ భగ జైల ఇ [గా భాష! ఇ ఇళ్ళ భగ! క్రి | ఇగ ఫె అఇాగ్గాగ్గా షా 

గృళళగ భగ క్షి! భలషె ల బ్రెళశి! ఇరా ఇష ఇంగా ల్లగ 
భళి క్రి | ఫెర్ర ఇ ఇళ ఇళాళాగఖ కేగి ల్లి | 

ఇల ఇ+లా[5ర ఇజ్టబగభని గంళుషాాళ్టిళ: || 1౯6 
ఇగాగాగాకగ ఇభాళగా[ు [౧౧ గాంళగగా ఇ ఇ ఇ5; || ఇళ్ల బగ 
ఇరళ ₹6 ఇగ! శి ఇరగ ఇళ ఇగ! శి ఇళ చి (117 ఖై? క్షి | 

రకర భి గాంాచ్తర ఇఇ ఇదెళళా ఇషా ఇళ గకగా ఆళి ఇ 
శ ఇళిషా ల, భ్ ఫె రశ (1? భగ క్షి | 
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7 కిధంాగళ? 7ళ్రా? షల సి! ఇఇ శారా? 
ఇగగాగా? ఇచ షెగారాంగా ఇభ ా ంగొాలి: | ఇగ ళూరే ఇరన్ 4 జాం? 
ఆ ఇల ఇలాగ! ఇనా 11 ధి ఇరా ఫిర్ట? ఇగ బై ఇ్యా కే 
గగాగ్లా ఇళ వగా (ఇళ! ఇర్గ భళా గాఖారగ గాలి శ్రా! ఇషా 
వ్యార్చల గగ్యాశ: | భష షి ఇ బ్రా శి! ఇఇ ఇ ఇగ షు ₹ కరా 
కఇరాకి[ ఇ ఇ ఇరా బగ క్రి, తగి ఇం లళ ఇం అ ఇ ఖై 
క్షి; ఇషా ర్చ। ల్లి ఖర? | గెలల ఇఇ ఇగ క్షి! ఇగాాఫ గాగ షా 

ఇళ్ల ఇరగ ఇరగ లగ క్షి[4 ఇళ ఇజ్చ్ర ఫం ఇగ ఫిక్లి | 

భళా ఇచగాల ఇంగంగానైాణళ?. ఇదరి ఇంళి ఇ 
క్రజ్: | క్రాచళిగా[ఇ5! ఇగఇ: ఇాణాషెళ్ళ ఇషా ఇగ్భాభ్యాళషళ 14 
ఇ ఇఇ ఇర ఇ కృషళ ఛా ఇ ఇ ఉరి, ారళ్ళు కాళ కైషళా, ఇం 

ఇఇ షె ఇళ భరెళల?! లగ! శ్లి | 

ఇళళ--గాషగ! ఫి భాబి క్యూ ఇ గాను ఇళ? క్షి | 5% ఇషా 
ఇ ఆిషగగగగ ఇం క్షి! భజ ఇభ ఇ భి ఖైళ ల్లి, కళ ఇ 

ఇఇ కి | ఇ చిం భం శి, గా ఆచ ఫంై భఖ ఇగ 
రాళ్ళ ₹[గ[గా భష్యజగా ఇతి ఫి ఇం గ ఇరా భైసళ, ఇళి, 

ఇఇ? ఫి ఇగ ఇళ ఇరషాల క్యా బళరే[ా లగ! శి! ఇఇ, ఇళ, 

ఇరా బళ గ ఇగ ఇ (౯ భైళి క్షి" 

ఇళ ఇగ ఇ గారా ఇగ ఇ భగ ఇ ₹2 ఇాళగాక ఖగ! క్షి ఇఇ? 

కళ ₹1ఇ₹₹1 ఇ ఇగ క్షి | న్ 

5 ₹గఇరా-భళ్షగా ఇళ ల్టాగాశా బరా సారాగి బ్ర ల్లీ ॥ 
ఇళ ఇరగ భగ? క్షే | 

౯555 ఫి ఇషగాారగ: గళగ! ఇళ శ ఇళఇగి ఇళ్ళ ఇఇ 1 
ఇంగ్ల ఇభ ఇగాళగా బృగాళాం 11 ఇబ కన్నా వాం "జా? 
₹౯౯ ౭ కళ లగ క్రి | 

ఇల ఇగాళ[గఇగ, ఇలా శి ₹1% లైల కి |; ఇలాగా 
ఖా [01 ఇళ ర్యాగ్ క్షి, ఇబ ₹8్ఞ ఇచే ఇజాళ శి గాల ఇంగా? క్షి 
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ఇష జగ ఇం ఇ జ్రాంలి గాగ ఇబ ళం, ఆ ఇ ఇఇగ ఖేసె 
ఇ ౮౯౫ జైల ఇగ ఇ ఇ ఇట్ల ఇళ! | ఇఖ ఇగాగానఫ అగా గ 
ఇర్ధ ఇ₹--అాగ? ఇర? గళం ఇ ఇగ ఇం ఇళ్లి ౯%! ఇరగ భాద 
ఇ ఖగ ళళా ఫె ఇస్ర గ ఇసి ₹| ఇళ గగన్ ఖాలి తిర ఇ 
ఇళ గాళ్ళ ఇగళాచ ఇభ భళి, ఇసు ఇల్ల ల ఖ ఇలగా ఇ 
ఇఇ ₹ బై భై శి | 

ఇకార ళంలా ఇ ఇఇల: వృ్రళగగగగాగ ఇబ్లార/ కగ్ళగి | ఇళ్ల 
త్తాకరి ఇొర్థిక త్రఠం ఇరగ ఇగ క్షి | 

ఇఖాగ.-అంగ్యాగ: | చ౭రగ) | ఇగ: | ఇలా ఇ ఇళ ళా 
ఇళాగళ [ం్త ఇచా! ఇషా? ఇషాల ఆళ్ళ ౧ || ఇష కాల 
ఇషా శనగ స్లి ఇఇ ఇ ల? బ్ర న్షీ, భయ ఖఇారా ఖై ని! క ఇ 
ఇళ్ళ ఇం ఇ శి ఇల ఇళ్ళ ఇ గాకు లగ ఇ ఇంచి ఇగ ఇస్ర 
తెర్యారాన్టి | 

(ఇబ కగళన్ధా పళ్ళు కాగ ఇ ఇగ షె ఇళ! 

ఇబాగా లాగ ఇ గళ ఇళళాల లగ గ కారా ఇళ, లి, 
లాగ ఇ ఇజ్రాఇ ల కషళాంం లగ కి | భజ లా ఖగ ల్లి | ఇళ్లు 

గాలిగ ళా ఇగ శ బళా ఇగజాగా ఇరా లగ! క్రి | ఇల్లి గక్ట ౭% ₹| 
ఇ్యా్రషె భై ఇ కళ ఇళ కళ! కి | 

ఇగ ఇాలాఇగ ఆ|| షె ₹గాల ఇ ఇంగా ఇ లం ఇం ఇ 

ఇషానా ఇరగ ఇలా ఇగగాన్లీ |, ఇళ షా ఇగానగ ₹ ఇఇ ఇషాక్ 
ఇయ (ఇ ఇల ఇళ్ల శ్ | షెళళా ఇ ₹నాళ ఇఇ స్ [గళ క్ల ఇగ ఇ 
౭ చ గెళాఖా ళా ఇగ క్షి గళ ₹జ్చి 10 ప్రి ₹౯; ఇళ్ల ౪5 ఇళ్ల కి | ౯౯ 

ఇవా జ్లైగ ఇళ ఇళ ఇస్దగళ ₹ రఖ ఇగ ఖగ కి గా ఇ ఇగ్గా శ 
ర్తశా) ఇ ఇాళాల ఇళ్ల కి, భల ఇగ పి ఇచి ఇజాలా గి ఇనగా ఇ ఇ 
ఇలా ఇళ్ల! క్షీ ఇళ్ల బా రాఖి ఇల్లి కళళ ఖై | 

భాగ త్యాగ గ్ర క రకా షె ల్లి ఇ షళారా ఖై ఇళ 
త్తి | ఇకంగా గఇగ్న ఫి గ ఇరా ఇళ ఖగ క్షి | కళళగగ ఇనా ఖ్రైళ 
కి--ఇఇ 7 ఇ లి ఇరగ ఫలి కి, ఇ గబ భక్, ఇబ గ్య 
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౪ ఇ ఇఇల్చాంం ₹ళ్లగా క్షి ఇగ: ఇషా ఇష్ బ్ర క్షి, | భాగ? 

ఇల ₹బ్షళి క్షి గజ? ఇ గగ ఇఫ్ ఇళ కి! గజ ఇష గాగ? 
ఇల్లి గాంగ | ఆ ౭|| షె ఇబ ₹8 అగిళ్చిళ ₹౯౧గగ: ఇళ? ఇ! క్షి 
ఇత్ర ల [ఇ బగ శి, ఇళ ఇషగషగ ఇరాన్ ఇళ కి | ఇళ్ల గార? 
ఇళ? ఇల్లి బష--ఖ గలి ఇఇ ఇ[55 ఇళ ఇగ కి | ఇగ ఇఇ 
భగ కి! ఆఇ4 515 * ఇలాగ గొల? బిగ ల్లి | గగ షె [05 

ఇల్లి భగ! | ₹గఇఇ! ఫె [06 జలా ఈశ ఇళ గళ భి భం ఇగ 

₹ళగ! క్షి | బళా ఇష షి ఇళ భశ! ఇక ₹ళ్టై ఇాగళ్లగ షె 
శాళ ఇల్లి గ |! గ ఇ ఇ భల ఇళగ ఇళ ఇ ఇళ ఇల్లగ ఇ 

జ్ర ఇం5 ఇగషగ? ప్లే | ఇక, ఇర9గ ఇర? ఫి, భా గొల ఫి ఇగ 

ఇఇ గగ ఫి షరఇళ్చ్రత షె భగ భ్రైగ/ కై! ₹ శ్రళాగ షె ఇఇ ₹ఇ₹% క్వి 

కరర ఇగగ ప్లే గేం ఇళ ళు ఇగ శై ఉన్య ఇరగ ఇ ఇల 

ఇషా నా ఇషారశగా ఇజ్రైాళి ఖం ల భగ గ కరా ళన ఇ₹కా 

ఇళషాగ [0045 ఇగ క్ల | ఇరా ఇ భల గగ ల్లి ౯ ఇళ్షాళర్తాం॥? 
ఇ ఇళగాక్లి! ఇగ రగ్టిశ [షష ఇరగ 6? ₹ [5 ఇ వృర్భా ఇ ఇ 
ఇళళి ఇష ఆ? ఇ ఇళ్ళ సళ్ళ ఇ గళ్ళగ్ ఇగ ఇ ఇగ షె 
ఇ ఇళ ఇళళి ఇ; ఇళ పైగ వ్ల | ఇంగా షె గళిజ్లైి ఖై గగ ఇర ఇ ఇగ 
ఇళళి (412 ఇగ! లై |, 44! వషిళ్షి ఇళ ఇ ఇర ఇళ కగం [4% భ 

శాంళా/ఇగా? గళ! ల్లీ | 
ఉట ఉస్తోర్టు 

గొక్గా₹0 3 

రుగ్ర ఆ ఇంకు 2% 55 

ఇరా ఇగ ఫె కాల 

ఇషాగాగళ. ఫర! లాగా ఇాగగ? ఇ ఇళ ర్ళళషళ ఇ5015; , 
ఇల₹ ఇ ఇళళి ₹౭గ, గళ ఇళగ?, భళాగ చి ఇళ క్లే | 

కళళాగళ! లాగా? సళ ఇళ గళ్ ఇరాగక? ఇళ అగా? 
ఇ | ఇళగగభ[ళార? ఇల్రటగర! ఇ ఇళ్ళని ఇళ? ఇళ షఇళంలు || ఇళ్ళు 
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కగ్ళఖ, ఇగర్రాం ఆ|| ఇగ భి ఇగ ఇ బరా ఇరం షి ఇంకి 
ఇ, ₹గర్ళి, గా భగ! కి |! 

ఇగ ఫి శైలి ఇ ఇరగ ఇళ? ₹1౯) కే |! ఇళ్ళ క్శళ, ₹ళళా, 
ఇం, ఇళ్ళ ఇళ్ళాగా ఇధి లగ షి కళళ! భర్య౭ి గరి ఇ ఇగ! 

శే, ఇగ షా ఇంం ఇ కాగా? స 1౯ భై క్ల | గా ఇం ఇల్లి ఖై, 
షాకై ఇరగ? వై ఇ ఇరగ భగ భగ క్లాగాగ్యా కొడి గగాష[గాలిగ: 1 

ఇ₹ఇగా--పఫర్రళగిగార్నా ఇభంల్య[గం భా కసిగ ఇ || 
ఇఇిశచిగా ఇరా (ఆ|| ళా ళల ఇలు 1 ఇంగ పి ఇళ ఫెర్ట ఇ? 
కళళ శై ఇ ఇ ఇగ షా ఇళ్ల ఇ0ఇ గంగ! క్ష | 

ఇగాళాగా ఖ ఇళ 

ఇళగా--కగాలంళి ఫిర్రసొళాగైర్ష: గరగ: భళాక్లై రి ఇళ గాలా 
ఖల | ఇగాగాగగా? లి గరిక (1₹50 ఇళ జఇళగి [ళళాగాగళ) || 
౭ ఇళళాగా గి ల్లషర్శా లగ శ్రైళ షా గలరు అలిగి భళి క్లే! ఇగ ఇ 
క|౯ ఖెగ! శి, ఇఇ శి ఇళ ఇ ఇంం భ్రైళ క్ల ఇకా కళా భగ కే | బెక 
గర్ళా కళా! ఇ|ఇగగ శే 1 

తృశళరఇాాళగ ఫెక్ట్! భాగా ఫా గాగార్యా ఇష ₹ఇాగాభి వృక్ష 
శాఖా? | కలై గఉలభి ఇఇ: ఇల్తాగ ఇ | ఇఇ ఇ ఇచా ఇగ క్లే 
ఇళళి! ఇంక భ్రైగ క్రై సాళరా లగ! పు కలత షె గరిక ఇళ? క్రై 
ఇగాల ఇలాగ క్షి | 

ఇ--గై ఇగ గాభ ఇళ క్లే! తలగ ఇర్టరా ₹ఇ బగా క్లే | 

ఇళ్ల సెర్చి ఇకా ₹ ఇళఖై భి [షా ల్లి ఇ ఇర్చగ బళ ౯! కి! గా 
ఇళ్ల భఖ ఇగ ఇ శ్ర గక ఇళ ఇ కీ! షష గాబా ఇ ఇళ షా జై 
6 ఇెళ్లి ఇగ ₹ ల్చళ! ఖగ క్ష | 

గగ ఇగ ఫె ఇళ 

*ఇ[గ-రగాగళగి? ఇల ఇళలు ఫెర్ట: ఇళ కళ! భష ఇర | 
ఇలాగ భళా గాకా ఇళ ఇఇళళ/ళాాలి [ఇళళి || ఇ ఇళళగా 
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ఖా ఇ ఇ ఇానెళ ళు ఇగషాగా ఇళళి గళ ₹ళం కస ఫె ₹1ఇ 
ఇళ? ఇగ ఖే | 

ఇ (ఈరఇశ్చభ్ర [గగ ఇభ ఇ1క్ర[ళ? ఇభశాగాక్ట్రళ ల గగ 1 
ఇ గొ! ఇ ఇగ ఇగ క్ష |; ఇఇ ఈష ఇ (౪ ఇని ఇస్టం ఇళళి 
క్షే, ఇర్ధ షి [ళ ఇ జే | 

ఇచ[ి భాగా ఇంగా ఇళ శ భాగా కళ్ళి ఇ ఇక 
ఇల) ఇలా లి? కే; ఇబ అన ఇళ ఇ ఇం ఇగ శ్చ? ఖాళి ఇ 
ఇగాషె లగా బై క్ల |, 5 ఇం లలి కి | ₹ళభలి షె భాగ! ₹11 

ఇ5 కే | కళగా ఇల ₹ అగిల్చళ్ ఇ₹0 ఇ ఫర్ట్ ఇ ఇషా్యా ₹₹61 
శ్లి--ళలై ఫెర్ట ఇళ ఆ|| షె అ్యాభషి ఇ ఈ ల ఖచ క్రజ్ గగ క్షా 
భళి ₹గ సె భై ఇ చ తిల ఇభ గొల | ఇల్లి ఇరగ ఇగ భగ ఇస్టగా 
ఇళ ఇం క్లే | గఇబ్రిగా ఇగాషా ల్లి ఇ బతు ఇళాంంగా భళి ఇ 
ఇగ గి ఇం౭ ఖై శి ; ఇజ్రి ఇషా ఇ ఇకారాళాగ షె ఇష ₹45! కి | 
ఇగ ఇ ఖ్లి ౯ ₹లాిలాగళా గ కకళి లై కై | 

ఇబ్రళలా గ ఫె ఇలా 

అభా గార్యక: కళ! ఇం కాం ఇలా భి గషఖఇ: | ఇగళాగాాగగ ల 
ఇ₹౬ ఫిర్ట్రాషార్రళ్[: || ₹||| ఇ షల్యా ఇగ! క్లే | ఇళ గాం ఇఇ ఖం [51 
ఇలగషా ల ఇళ్ళ? ఇగషగాగ శ ఇళ్ళ భగ క 1 

శ్ష(శరగంళర్రళ ఇ గ్ర: లృ 1 ఇగ తృళ్రిశ5: గగ 
ఇగష[5 | ళ్ళ షానా: త్రిక ఇసి ఇల చనా ఇగ: ఇష ఇగ 
ఇ || ౯౫|| ౭౪ గాగ ఇ! ఇఇ ఇల్లు గొ! గారల ఇం భళా శ్చే 
ఇళ గల లగ | భధ (౫|| ఇక | ఇ భజ్యాక్షగ ఇళ గ ఖై ఇ 
ఇగ! లృజ ₹గ? కే | 

ఇఇ--బబి ఫర్ట్ ఖ్ | గజి గ ఖై ఇ ఇఇ్5! ఇ గా ఇ 
శక భాం! (౮౯ క్షి | గళ ఇ ఇ భై ఇ ఇల్ల! ఫారం ఇ భా 
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ఖగ క్లే! ఇఇ? ల ఇ ఫి భల! ఇ శ ఇం బిగ! క | ళా ₹| 
ల్లి గ ₹/27 శ్రిత గొళగ! కే ఇళ్ల షా? ఇక కే! ఆ ఇల 
భై క్షి! కళ్యా ఇ భగ షె బై ఇ ఇరగ ₹5% లక్ గల5? కి! అలాల. 

ఇణగా ఫె ఇస షె ఇళళి? లలి కి |! ఇర భ్ ఇగ? ఇర్ధిగ ఇళ! 
క్షి, ఇఇ? ఇ క్ర ఇగ ఇ ఇగ కి! ఇష! ఇ ఇగ 
₹| కి |! కళ, గారా ఇళళి ఖై క్షి | 

ఇగ అగి ఫె ఇళ 

ఇఇాణాఫరి 5: ఇళళిభళాలి ఇ ఇ ఇబ కల ఇర గళ 
ఇగ రల! ఖగ శే | 

శృ[ళగఇం-ర్త్రాల ₹|౯) ₹[ఇ (ళాల: గళ ఇళ బ్రాం ఇర | 
ఇగో ఇషభిగగాంాకు ఇళ గఇళ్యగళ్ళగాథి ఇరాగ్నా॥ కశ ఇ ఇ 
అంక! ఇళ రగ శి ళం ఇంకి! ఇగాగా ఇగ ఇగ ఇ గా 
అర శే | క్యా ఇ ఇఇ భం గాభ భళి కి | 

ఇంచి ఇంటి ఇగాలి, కళళ, ఆళిభ, కళల? ఖై! శి! ఇ 
రగ ఇగా ఇ ఇళా[ ఇభ భైళ క్షి | ఇళ్ళ లృాళ! బైగెక్షే! గ ఇ 
శ్రషాళ్షి।; ఇళళి లా లగ కి! గాల శి ఇళ ఇ ఇ ఇగ భగ! 
శై; ఇళ్చిళ్య్ళా, 11% ఇ ఇషా గ ఇళ ఫిర్ట తాం శృళ ₹ భాగ్ గళ! 
కి, ఈ లభ్యాక్ల గ ఇలా ఇలాగ క గ గా ఇంక ఖగ ఇ 
₹| భర? క్లి |; [ఇ | వై క్షి, భళా ఇ ఇ ళా ఇ 

ఇళ్ళ! గ ఇగ క్షి | 

అలతి భాగ ఖ్ ఇలా 

ఇరా ఖాలి ఇసి గషాళ! గస కాల? జ్ర భా? 1 
ఇగగటా గోళ? గాణ ఇగ ఇషెళ ర ఇ₹5 ఇష్ట ఫెర్ట్రాగాా | ఇళ్ల ఇల 
ఇ కళ్ళి ₹షభి లి ఇం ఇష గళ ఫి ఇళ ఇం, క్యా ఇ! 
ఇనా ఇర ళంు ఇాగగగర, గాంగ్ జ్రళ షి ₹గా లై క్షి | 
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శారా [ళ ఇరా ఇల గఇ శేగ్యాభి ఇషాగర్రాళలాగా ఇ ఇ 
ఇగాఇగా: | ఇర్ట గరా ఇళళి గళం ఇ గాలు ఫై ఇఇ ఇకా 
గాభ: || ఇళ్ళ గారం భై క్రి ఇగ్గా ఇ ఇధాాగా భై క్రి! కి 
కాం ఇర భగ క్రి ఇగ గొళళ! ప్రి ల ఇల్లి ఖగ | ఇగాంాంళిన ఇషా 

బార్చాాాగాగాళగా. గిర్షాగగ |! ఉగాాస్టా?గృళైు కాఠశాళ ఇరా 
ఇగ ఇళ గాగ: | ఇగ ఇ గళ్ళు ఇ్యాఖ ఇగ భై క్షి | 
ఇగ! ౯౮0 గంగా స్లీ| ఇగ ఖగ భగ ని | ఇరిం భళి? ₹₹్ల క్షి | 

(ఇఇ.-చఇ కర ఇ ఇఇ ఇళ గాలి భగ గి! ఇగ? ఇ ఇగాళగ 
ఇళ భైళ? వ్ల, ఇంగ కగళాళ అగా ఇ ఇగష/్ం5 భళి కి |; ఆగ గ 

శ్రళ ఇగ గాంగ? క్రి ఇం ఇగ క్షి | లాగ ఇ ర్రార ఇళ ఇళ షెాణాక్లై 

ఇగ! శి! ఇ ఇగ ఇ ఇషాన్ ఇగాళగ! ల్లీ | ఇళ్ల ఆళి 71 ఇఇ్ళాల్షి గ ఖ్లై 

గ ఇఇ ఖగ ఇ? ల్చళా ఇగ! క్రీ | అగా గరా భగ! క్షి | ఇఇ ₹గా 

షె జై ₹| [0౭ ఇళ గంగ? క్రి | ఇళ ఇంం ఇరా షా ఇలా? ఫే, ఇర? 
ఇ ఇగ క్షి! ఇలా ఇరగ లభ క్రి! కష ఇం క్రైజ్ళా! గొ 
గం భభలి ఇక ఇరగ? ల్లి! ఇరా షా. ఇగాగగాం,. ఇగాజ[ళఖి గగ 

షలాళా ఇగ! క్షి | ఇబ ఇళ షె ఇళ ఇగా క్షి, ఇ ఇఇ ఇభ క్షి | 

శాం షి శ్ర ఇ అధిగ ఇ₹గాళళగఖ ఇ ఇం్చాంగగా భగ ల్లీ | 

ఇగ ఇగ ఫి ఇల 

ఈగల్లా ఇ ఫెళ! లృ ఇ ఇం? గ ఇగాళాళా. ఇ₹గగగరగ: | 
గ గాగ ఇళ్లాగ్గా కా? [బగ ఇ ఇగ ఉగాళాగ జ ఇషెళ్ళ ₹గఇగాగ్భా || ఆగ్గా 

ల్ధఇ గల్లి గాలరి! | ఇగరగా ఇధాగా గళ భి అఇళ్యా?? ఇళ్ళ క్య్యాళి శా 

ఇళ లగ ల్లి! 

ఇం రగిరగైం లగ శి, భాాని, ఇగళాం ఇఇ, 
గారల గ ఇ [7 ఇళళి ఇగగు ₹నా/శి ఇళ ఖై క్షి | 

ఇళ, ఇ ఇగ ఫి లగి జగ ఇష్ ₹%₹5! క్షి! ఇభాగ్ధాళా 
ఇగ? ఇగ షె ఇఇఇ5 ఖగ! క్షి | 
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ఖరష ఆగ భ్ ఇరా 

అభా ళాభిళాళాగ్ ఇభిళం్ళగ్ ఇళ ఇగగ ఫెళ్టటళ? సృళ్యాాాణ. 
ఇళి₹ ళల: ఇళ గళ: ఇఖటిఇార్భాగంగంగగళాగాగ్యా [1 ఇళ ఫె ఇగ 
నష, ఇళ భళి, ఇళ్ళ? ఫె ఇగగా ఇల థగ క్షి | 

ఇఇ ఫి ఇరా ఇళ ఇఇం భగశి! ఇళ ఇళ్ళ షా 

ఇరగ షారళి కంళాలి, భళ్ళు భై కి ఇళ్ళ షష కా గ్య, 
ఇభ, ఇళ ₹| ఇగ్యషె ఖై గ! గగ ౮% భగ క్షి | 

ఇషా భాగా ఫి ఇరా 

ఇభగాం-ళగ ఫెర్షాగగా గళ ఇగ గగ? ₹ారఇగఇం. ఇళ 
ఇగ | ఇల ఇరా లోగషాాగగళిళగ: ఇళగ్న గర ఇగభిగక్యాళ: || 
ఇళ్ల ₹౫ ఇళ 73 ఇ షాలగ్ ఖ్లైళ! క్షి | ఇళ భగ, ₹[₹, ₹ళ[₹51 
చె భాగా ఇళిల్చై ఇగగఖి లగ? క్షి | 

ఇచ ఇగ గరిళి, ఇరాగలి, కర ఇళ లా ౧1౯ ₹౮ 
ఇ ఇార్ధగ[ గు ఇళ్ళు ఇర కైగర భి గా ఇళళి! ళా ఇగ గి భగళగ- 
ఇఇ, కొం ఇంగా, ఇగ) ఖగ! క్షి | 

ఇళళి ౧౧౫ ఇ ఇర్గ 

అభగాాగగలి ఇష ఇలా ఇలల ఫెక్ట్ ఇళ ఇళళి ఇగ 
ఇ | ₹ళ ₹ఆగఈషాం ఇషాక్ రాం ఇల గా ఇగ (| 
ఇగ ఖ్? ఇళ ఇర్చలగ గా 5! క్రి | బళ గ ఇళ్ళ ళ ఇ భభ ఇగ క్షి 

శశళళా---[గం్పగ త్రళ ఇగ ఇలు ఫర్ట్ కళగం ఇళ్ళ 
ఇరగ | ఇ ఇగ? ₹ఇగసళ! ఇ ఇగాగఖ! ఇాళఖ[ల; తళ భంంళా్యా 
ఇ || [౯ ఇ? లృళ ఇట్టి గాళళ.! ఇ౯ కళళు ఇబ ఇ గ ఇళ 
ఇగర లగ! కి! భ్యాఖ ఇ ఇంగ క్షి! ₹ఇ₹ ఫెర్టి ఇగ! గలి ఇ 
ఇగ బ్ర ఫస ఇం ఇగ గె క్షి 



లగ 

(ఇఇ..ఇబ భగ ఇ ఇబ్చిషి ల్లి ఇ ఇగ ₹6 ఇ కళళ గలా క్షి | 
శఖాల్ళినా షా జిచాఖా రాళ చ ఇరగ! 55! శి | తరగా కానా, ఇళ, ఆలి 
శకి! ఇ ఇఇ ₹|౯ (శ్రాఇ ఇలా గ్యాాా ఇళ) షెళ్టిఖి 
శ్రఠ ఇల లగ కీ గిం ఇషా ఇళ ఇగ శ్రి | ఇఫ్ 4 ఇబ కా 
ఇళ్లకి, ఇరగ సి లభి ఇఇ శ ఇఇ భళా కీ | 

ఇఇ అ ఇ ఇరా 

ఇభగాాచకిఖ ఇగ ఫిరరళా [కంల ఇల శరం ఇగభల బంగ | 
ఇళ్ళ ఇాలంభంా: తృళ్ళగ ఇబ్చళోగంగా ఇగాళిల || ఇబ ఇ[౯[555, 
బ్రాం ఇల ఇళ! ళా గ కి ఈ కలా క్యా కాళ 

ఇ గాగ? ₹ భాగాన ల క్షి | 

ఇఇ-.28ై 15 ఇల! ప్రి | ఉగాళి, గ, ఇళళఇంగ్యా, ఇల, 

ఇరగ? గి బళర్శా ₹ఇష5 లగ! కి | బభరా? ఇగ కి! ఇగ ఇ 

ఇగ ఇగ కి! రాళ రి, ఇచ్చి లాఖగళా కాళ ఇ? ఇఇ, ఇళళి, 

ఇ₹ళళగర ఇల్తగ ఖగ! కి | ఇళ్ల గ ఇళ్ళ ఇళ? ఇర్ళిళా గగన ల్లి 

ఇళష! ఇళ ఇ కళా ఇ ల ఖై ఇ ఇళళి ఇభ (౯% క్షి! ఇళ ఇ? 

ఇ భి ఇ భగ షా ₹౭5 7; (లగ! క్షి | ఇగా శశ? ఇఇ 

ఇగ్యాల శ ఇళ్ళకి, ఇగ ఇ కలై కారి ఇొతాళా లైల? క్షి |; ఇగ కాం ఇ 

ఇ ఇళ ఇగ క్షి! ఇళ ఇళ ఇల భైళక్షి! ఇళ ఇగ లై 

శి, బ్ర షె 4 జైల? ఇంగా ఇట్లా? ఇల్లి భ౭గ | 

- అలాగ ఇ ఇరా 

ఇభాగాగళ? ₹15 ఫెర్రిలగి కాగాక గర గగ ౫ ఇల్యా- 

ళం! చగాగ ఇం త ఇగాం అగ్గి కాగాాాంభ్రైసనలి ల 7 ₹5 11 
ఇబ తా ఇగ షి ఇళ ఇ? కి | ఇళ్ళ స కాణి కళ ఇగ్గా గ జగ 
భళా ఇళ్ల లగా కి 



రె 

ఇషా ఇరగ ఇఇ ఇగ? క్రి | ఇళ ళం ఇలళ?,. ఇరా 
ఇ భర క్షి | ఇ శి చర ఖై భంగ ఇళ భళా క్షి! భా, 
ఇంగా ₹౫| కళ! ఇంగా ఇగ కి! ఈ ఇ ఆ్యాజ్షిని ఖై ఇష? భగ 
ఇ ఇళ భై ఇ ఇగ ఇళ ఇళ్ళ గ్గ ఇఇ బ్రగాక్షి;! కాం 
ఇ ఇళ ఇంగా భి 9 కరగ! ఇ ఇష లగ క్షీ, కం ఇ ఇజ్ 
ఇళ బై ఇ భారి ₹ 11 ల్లగ క్షి | 

ఫెర్టి ఫ్ ఇగ గిలా భగ క్షి గళ ఇళ క ఇజ్రి ఫె ఇళ 
షె గాలా ఇళ కి | ఇళ్ళ ఇ ఇబ ఫర్ట్ ఫె ఇళ ఇ ఇ? ఇఇ 
ఇళ్ల గాగ క్షి | 

ఇకార లగ 

₹1క ఆ 3౬ ఇక్ ₹ ఇళ 

ఇజం[ఇఇ౯ ఇ గళ, ఇజ్ ఇ ₹ర్రఫి బృం ఇ ఫి రాలా (ఇెక్టి | 
ఇజం ఫి ఇగగ ఇళ గళ గాలా క్షి | [భార్త 555 ఇఇ ఇ ఇజాగి 
ఇ ఇ ఇళ (ఇ ఇ ౯ గళ భష లభి క్షి | భగ ఫి ఇళ ఇషం 
గాాంగిక్షి; ఇగ ఇ ఇబ ఇళ! ఫి ఇగ షె క్ల ఇ ₹₹ ఫె వాళి 
ఇ[ఇషఖ ౪75 ౯౫ వ్లి | 

₹1ర్రై గల గగ 

ఇ ఖగ ళ్యాళ ₹11₹ ఇ ఇళ్ల శి ళ్ళళ ఇభ గబ భి ఇళ 111| 
ఇకిం[99ఇ ఇగ అగ గ ఖై ఇకాక? ఇగగాగాగా గొల? క్రి | ఇళ 
కగఖాంాళా గొల! శ్రి ఇగాణ క భగ కి! ఇలా 5 ఖగ క్షి | 

ఇఇ ఇఇ ఖర పాలి ఫె ఇ వగచి ₹లైై క్షి | ఇరగ ఇగ భళి! 

శై, ఇగ గొల క్రి జార్చి ఇ₹సగ ఇంగ ఇల్లి ఇళ ఇగ భంగి 
ఇగో బై కి! ఇశగగా ఇనా నాగా జలా ఇరా 



ఠరళ 

ఇగఇగ ఇగ ఇ ఖగ క్షి, బశ గా ఇచి ఇ కర ఇర క్షి! 
ఇగ ₹ఇ0గఖ్ ఇ గాగ? ఇళ ఇళ ఫి ఇగ ఇరా క్రి | ఇ౫- 
ఇఇ ఇళళి ఇల ఫె 7 కాగ? క్షి! ఉషా ఫి గగ ఇల గాభ 
శ్ బి6 ఇల్ భగగ! 1! ఇళ ఇచ్చి ఇర ఇళ్ల ఖఖా చ కళ్ల! 
భగ క్షి! భగ ఇ6 ఇఇ లై౯! శ్రి కార్చి ఇగ్యాకఖ, ఇగ ఇగ్ళ్ళల ఇర ఫె 
ఇచ ఇళ? శ్రీ | ఇ ఇగ ఇ11ళ0310610111ఇఇ ఇగ షల ఇ 5 
ఇషం? ౧౯౫ కి | ౮5103 ఇగ భాగా ఇంాలగ ఇగ ఇం భైగ! 
క్షి; ఇగ ఖఫె కి |! ళా ఇ భళా ఇఇ క్రి | జ్వాలా ఇక్టగ ఇళ! 
కనా కి! ఇచిన ఇరగ ₹[ా గ ఇన్యాా ఇబ గగ గ ఖై ఇ---శజ్ల 
తృెరషగాగి జల ఇ కర ₹[గగ భాషా శ గర క్రరళళి, 
ఇ₹195), గళ, ఇళ్ళ భళ్ళి ఇతి తభగెళ లం వారి ఇగెషా!ళా, 

ఇగాాల్ ఇగజళా కం ఇ ఇ ₹గాగాక్చు కరే, ఇల ఇ ఇంళ 

ఇష ₹/, ఇఇ ఇం ఇ ఇజ్ 7 ఇ! ౪90 5 ఇగ గళ ఇ భార! 

తాళాల, ఇభాగా అరళి ఇ ఇళ్ళ! ఇరా లా ఇగ కి! ఇర భ్ 
షాగగ ఇ ఇబ ఇల్లి లల | ఇళ! ఇరా ఇర ఇ కఇ! భగ క్షి | 
ఇళ్ళు ఇళళి ఇత్తళు ఇర్తాచి గి శళళగ ఇళ గ భఇషగా ఇగ్యాఖి 
ళం క్షీ | 

ఇర భళి ఇలా 

ల ఇ క్యాష్ ఇగ గ ఇలు ఇట్ల గి క్యా భాగ ఖై భఖ గాం ళా 
భా ఇగ కి | ఇం ఇరగ ఇగ క్కి ఈగ ఇ కళళ బృఖ[షళ! ఇళ? 
శై; ఇఇ ఇ అగ ఈళ ఇళ ఇ ఇగాాంక్షా ఫె ఇచ్ ఇగ క్షీ ఇగ: 
ఇఖ[గ భైగ ల్లి! ఇళ్ల ఇరా ఇఇగాళి ఇ ఇల! ఇట్ల గంగ! 8 
ఇరగ ఫె (రి? ఇజ[గ భళి క్రి ఇగ; ఇల గ ఇష్ ఆగ ఇట్టి 
ఇ ౯11 | గరి ఇళ భి ఇంజ ఇళ 5 ఇల్లి కాక! | గగ? 

లగ క్షి! భార, ఇష చి ఇభళగ్షా! ₹గఇాంా ₹₹0 కి | ఇష 

ఇర ఇరగ ఇళ ఇగ సె జాం ఇ క్షి | ఇజం గాభ (ధు గాగ 
బశ్లి; అగా ఫి గం ఫి ఇ ఇభ, ఇాగా[్షఖా్ ఇ ౯౯ 



లి 

జా భం శి భాగ ఇళ్ళ ₹ఇ0 కి! ఈ భళా? లర క్ క₹ ఇఇ 

ఇభ క్సి ఇ భాం భంగం ఫి ణా భంణ? భగ క్షి! ఇబ భగ 

1126 ఇఇ ఆ షి అకా భి కి! భగ ఇంగా ఇకా 

ఇంగ భి ఇ ఇ ఖగ! క్రి | గెర్యా భల ₹గ౯ శ భల? క్షి | 

ఇర? ఇగ 

ఇగ జ బగ్గ ఇళ ₹; ఇ ఇగ ఇళ్ల ఫి కాళి భళా షె ఖై ₹ఇ-[1ఇ| 
ఇషం ఇగ అ షాచళ్ల ఇర్ధర ఇరకళు ఇరఇషాగా ఇళళి జజ 
ఇ ఇంళ ఇళ, గా భ్ ఇాళ్లి ఇ ఇరెళ! లం త్రతాభి ఇల్ ల్లా! 
ఇళళి ల, ఇళ షి ఇఇిజైాత్తుకళ లిక! క్షి! ఇల్లి ఇథి ఇ ఇ భగ 

క్షి, ఇళ ఇగ ఇల్లి లై | ఇషళకై) ఇ భళా ఇరా ఇరా క్లే, ఇరా 
గఇాభిాగ లగ! కి! ₹౯ గగ భ్యాళ ఇళ గ లి ఇ గఇఇిగ్షా 4) గ 
ఇఇార్చారా ఇషా లి ఖ్లైగ్స్ క్షి | ఇభిలగ ఇళ్రం ఇ ఇళళి భ్రగక్లి | 

రజ[నాగ ఇంగా ఇ₹5౭ ఖ్రైళ క్షి | ఇాణగ ఇ ఇల బగా కాళగాణాళ గ భై 
గౌళ ఫె ళా గ ఇంగా లై! కి, ళం ఇళళి ఫి ఇరా ఇజ్ ళ్ళ 
ఇరగ ఇగ? కి! అ ఇంగ ఇలిళా ఫె (90 ఇళళి ఇళ్ల! కాం 
బ్ (గ ఇగ? ఇష్ట ఇబ ఇంఇగగ గ బళా ఇల్లి ఇరిళ ఇగ, ఇగాషి 
ఇగ చి కైళల ఇ ఇల ఇట్టి భగ! |! ఇల్ ఇ ఇఇ ఇగ ఖై ఇ కోనా 
ఇ ఇషాఖంర॥[షగ ఇంగ ఇ ఇం ఖ్రైఖ క్షి! ఇర గ ఇళ ₹ ఇగా గ 
ఇల ల గ గొళిఇలగా భష! ఖగ! ల్లి! ఈ ఇంగ గగాషాాణ? 

ఇళళి! రగ? ఇలాల్ల[న ఇళ ఇరగ ఇ! ఇగ, లక ఇ ₹5 ఇగ 

ఇ₹5౭ క్లిగ క్షి | ఇగ ఇగ గ ఇగ చక ఇ కాగగ ఇషాళట భగా--లళ్ళి 
ఇ క్లార్చాధాళ ఇగ లైన క్షి ఇ ఇరగ ఇం భగ శి | భక్షి భళా 
ఇగ (56! క్షి | ఇాగగా గ--[₹41 ఇరగ ఇళ శ లగ క్షి! ఇబ లగ 
శి ఇషా? రగ గ ₹₹ శి ఇళళి ఇళ? ఖర! కి! ఇభగాభాగిభళు ఇ 

(5 ఇల్లి ఇ! ఇం ఇంలా?లా వభ ఇట్టి ఇ, ఇకా 

ఫారత ఇంగ ఇ గాం ఇగ కి ఇళ్ళ ఇలాగా ఖల స్లి| ఇరా గ... 
ళ్ళ 



లశ 

ఇస? ఇభ భంభం ₹౯! ఇక్ ₹1 ఇల్ల భ్రఖి శ్చ ఈల ఇల్లి భక్ | 
ఇల? ఇ--లగిబ్చళ్ ఇల్లి గాళంరం ఆరోగా వళి గాగ? ఇ 
వాళ? ఖగ క్షి! రర్చి ఇ ఫె ఇరగ ₹* ఇళ ఇతె ఫి ఇరగ ప్ల ఇగ; 
ఇ9 ఫి ఇషా ఇ గ ఇ₹1ఇ4₹ ఇల భి ఇగ కం ఖి ఇభ(ిల్లి ₹/ 

ఇగ భి ఇ [| ఇ బం [౯౮ క్షి | 

₹| ఇ జగ 

ఇగ ఖ్ లగ ల్యాగ్ 7|| ఇ ళ్యా కాకాజ్ గ ఖై ఇ [12|,41ఇ110121 

ఇగ గన ల గ బఇజగగ? ఇల ఖైళ కి! గాలి ఇ గా ఇ ళ్లభాగ? 
స ఇళగ, ఇభాగగా ఇళ 00 లగ ₹ట్రాంోగా బళా ₹ ఇంగ 
ఇగశి।, క 541 ఇభ ఇఇ షె ఇళ షాగి ఇల్లి గొళళి, ₹ళ్లి భగ 
ఇర్గాళ ఇషాక్ ష్ లై గ గాభ? ఇళ్ళిర్ ఇభ కి! బక ఇరా, ఇ51% 
భాం ఇ కలాం ఇగ ఇళ లగ? క్రి | ఇ ఇ భవా ఇ ఇళరి 

ఇ గళ ఇ₹గళగల్షి | ఇఇ ఇగ ఇగొాఖి లైళ క్షి! ఇగ అగ గ ఇల్ల 
భగ లై గ ఇర ఇరా ఇళాళళి బలి శి |, ఇలా ₹లి భి, ఇళ 

షె ఇటలి | ఇ ఆ|| భక్షి! ఇ ఇళ షా ఇబ్రాన్ ఇల్లి, 
ఇం ఖం భై కి! ఇలా షా జ్య ఇజాక షి ఇబ భాభ భి 
ఇభ ఫి గగ లగ కాగల అగ, ఇరా కాంగా గాకా, 
ఇ[ఆళక్ష, లజ? రారారా ₹౯౭ లైగ, కణం ఇగ భి ఇ్యాళగ? 

ఇళ క్లి | 

ఇర ఇ చాక 

ఇగ భి ఇగ కళ్ళ ఇళళి పె ఖగ ఇాగగా ఇర గాంగ! క్ల 
ఇ[ఇఇ₹1₹ ఇ ఇళై/ ఇ భై జ్ఞ ఇ భఖ ల గంగా క్షి, ఇరా ల 
ఇగ (గంగ? ఇగ ఇ ఇల ఇ ఇం క్రి | ఇనా ఇళ 

₹144717 ఇగ క్షి | ఇబిళ్వగ 1141910 అగ గ ఇంగా 5 ఇళ 
ఇగ క్షి, 10111 ₹ జ్ర5 ఇగ ఇళ గాంగ కి, కా ఇంజ! గాభ 
శ్రి ఇళ ఇ భళి కి! ఇం? ఇ ణాగి గ్ గ్ ఇరా గొ? 



రి 

ఇ₹|౬|₹్ ఖైళ క్షి | ఇంధం ఫి ఇంగా లర ఇళ్ళ క్యా చా భళిషి బ్లి 
ఇగేగ బి ఇం [ఇగ ఇ ఇభ ఖ్రళి ఇం ఖా లోకి! ₹ఇ 
ఇ భఖ షా ఇజ్ర ల్ ఇగ క్షి గు ఇర భళి ళల గి క్షా ఇ ఖగ శా 
ఇఇ కణం భగ బిగ క్రాలళ రర్థిరం ఇల ఇగకాగ ఇ్యాం 
భగం క రోకాని బారి గరగ ఇలు! ఇటా? ఇ 
అగా? ఇరా? ఇఇ ఇజ్చిథాగ ఇళరణ 54 గాగ భి కరాంగాళాి) 
ఇణళా: || గజా? షె ఇళళి! ఇగ? ఇర ఫె ఇళళి భైఇ భగ ళ్ళి భై 
ఇభ? ఇ ₹౫ ఖైర క్షి! ఇంచాణగగ షె క్యూ ఇ భగ షె ₹ళ్ధాం్టగ 
భఖ తర భా ఇళ క్షి |! ఇఖాంాగాం బర ఇట్టా? ఇఇ అ 

ఇళ్చ్ర ఇ₹ళ9 ఇగ ఇ ఇగ ₹|౯| క్షి ఇగ ఇగ భి ఇగ గాకా 
ఇాఫి ఇషా ఇళ్ళ ఇల ఇభిక్షి! ఇల్చా ఇర్యాళ గ చళ్ల భ్ ఇళ 
ఇళళి ౧౭ కైళ్ కి! ఇ ళల ఫె బా ₹ [గ ఖ ఇళళి? ఇళ 
ఇఅలోగరా ఇర్టగ ఇగ ₹ భాగా? ఖై ఇ ఆళి ఫ్ ఇభ ఇ గాగ ఇ: 
ఇల ఇళ కి! ఇ కళ ఇ భగ గాలి శ ఇ జాగ గం ల్లి ఇ 

ఖాలి ఘఖి ఫి లా ఇలా 6 ఇం కాం? ఇగో ఇరా క్షి ₹౯[5 ల్ల 
ఇఇ ఇల్లి గాంగ | 

ఇ₹(ళ్ర ఇ ష్య 

ఇగ ళో లోగ కాళ కాగాక షె ల గ ఇళణి ౪1 లగ క్షి | 
ఇళ గకగా ఇళ ఇాఇాళురళ్ష ఇం ఇ బైల క్రి | ఆగాఇ తాం! గా౪గ 
స్టే, ఇ₹ఇ₹ఫ బ్ర ళ్ళ ఇ బన్యా భై క్షి! ఇళ గి గి ₹గక్ళ్చాక 
అగా కి | ఇష 1103101192 ఇ ణా ఇ ఇరా లై కి! ఇఇ 

లి శ షల త్రళ ఇభ 5! | భాగస స ఇదిగా! ఇళ క్షి | 
గజి ఖ్ ఇఇ ౪1 ఇం భగ క్షీ | 

₹జ్రై ఇ ఇ 

ఇగ భ్ ఇక ళ్ళ ఇజళ ఇల్లి ఇ ఇజి ఇల్లరి భాను, ళ్లక, 
ఇళ భళి కి | ఇగ లఖళళా? ఖర! క్షి | జరిగి గ ఇరగ ఇ 



లట 

ఇర ఇగ గాంగ! క్రి; శబా ఇం భాగ్యా ఇళాంగాం ఇల్లా 
జవం భగ శి భగ ₹ ఇగ గాంగ కి! ర్చి కరర ఇకా 
ఇ 1౮౯ ₹ గల్ల? లక్షి, ఇగ ఫె ఇ భి ఇ ఫె 
అష ఇగ ల కి |! బాబ్రాళ్తాధా, ఇగ ఇ ఇాళషాాళాా భగ ఖా 
శ్రగభం ఇస ఇరా భి భారాల! ఖైర క్షి | ఇళ గార్టై ఇగ ఇంగ? 
ఫ్ర ఇగ ఇఖ్ భాం? క్రి | రార ఇరగ! ఇరఇళాళి,. గజా 
ఇళ ఇ గరిఇఖా ఇకా భు కాలి లగ! కి! బర ఇ ఫె 

చల ఇ ఇషాక్ ఇంగా క్షి, ఇగానాఇ ఇ గభగశంంని భష ఇగ 

క భ్ గాగ క్షి! ఇం ఫి ఇచా ఇళిరగాి ఇణం) ఫి 
ఆ|| లగ కి | ₹బ్రి చక్ ఇలాగ ఇ షె ల్రఇ షె ఇ ఇగ ఇగాషా 
ఇగ్గా లగళి ఇంగ ఇబ న్లి। 7% గ్ గ గలి ₹ ఇషం? బళా 

ఇఇ ఇగ క్షి | ఇంగ! ఇ? బ్ర ఖల! [06 క్రి! గళ ళా భా 
(ఇభ), భాం ఇగ అగా? ఇర ఇగాలగ లగ క్షి | ఇళ్ల 
ఇగ అన్యాగ ల ఇ ఇళ గ చా తిభలి ఇ బర బ్రైన్ భగ ఇళ 

ఇజ్ ఇగ ఇఇ ఫి ఫళి ఇఇ ఇగ బర్ ఇ శై ఇస్ ఇంగా 
ఇఇ భ్రగెక్షి, ఇలా ఇ ట్రై ఇఇ? గాభరాగా ఇగెక్షి్ |! ఇం, 

ఫ్యా ఇగ ఫె ఇగ ఈశగెళనె, ఇరా ఇళ్ళ ఇల? భగెక్షి | 
ఇర ఇ గె ఇల ఇం ఇగ క్షి | ఇథి ఇభ భాం ఇర ఇ బ్నక 
ఇగళగి క్లీ | బార ₹6 ఇఇ ₹₹్ల క్రై ఇ₹గనా ఫి ఇాంి ఇగ గ గా? 
౯౮|| క్రి | (| ఇ గారా రాసి ఇంగ ఫా ఇళ్ల ఇల్ ఇళ, 
ఇష భఖ? ఇళనా ఇగిళలి ఇఇగలి ఖబైషెక్షి, ఇఫ్ ఇగ 

ఇ ఇభ ఇ క్ల ఇగ భి ఇఇ లిళి శే | (0ష్ధసర్ట్రళగా్య్యాలి ఇళ కా 
ఇసి ఇళ) | 

ఇళ్ల లగ లాగ షా (ఇళ్చి ఇర ఇధి బాం ₹? భగ ఖై ఇ 
భ్ లగ! కి! ఇగ షె ఇఇ ఇఇ షఇెర్ళి భర కి, ఇగ 

జైఇగగ? ఖగ! కి! ౫0౧౯ గ [౫ బ్రషశ్షి, ఇం ఇగ ఫ్ ఇఇ 
ఇళ ఇళ ఖగ కి! క515 ఎ ఇలా భి కి! ఇాగగ ఇగ క్షి | 
ఇగ ఇగ షె ఇభ ఇళ ఖషక్షి, ఇలా షి ఇళ ౮5 షె ఇగ 



చక్కి 

ఇళ్ల శ కళ ఇజాఇ పె లగ ఇ; గజ ఇర ఇర్చగ, ఇగ ఇగ 
ఖ్ ఇ ఖైలి క్లే | ఇబ జారగా ఇ లగా భిభలి ఇష ఇరా! క్షి 
ఇన ఇళ చి భర్య బాగా ఖై ఇ బర కాగా ఇల్లి గళ | ఇళ 
ఇగ 7 భగ ఫి ఇం భిగగ? క్షి | ఇరా? ఇ కి ₹[0౯ ఇకా 
ఇగ భజ? ఇ గిరి ఇ ఇజ్ బై క్షి! ఇరగ ఇళ్ళ ఇళ క్షి 1 

జగం (ఇళ్ల ఫి ఇఇ ఇరగ ల ఇర భాళాగా ఫె ఇఇ త్రళ్గేభి ₹₹ క్షి | 
ఇం అగా ఇగ ఇనగ భగ క్షి | ఇట అగా గ బ్యాగ్ ఇళ గె ఖై 
ఇ ఇళ షి ఇళ ఇభ ఇరగ ఇం ఇగ క్షి | ఇగ షి ఇఇ! ఇ ఇ ల౭ి ఖ్లీ 
భగాఇ!ఇ [౯ భ్ ఇల ఖల క్షి! ఇర ఫె ఇళ ఇర ఖగ! కి | ఇం 
ఇల్లీ కళ? గ ఇఖథ కర ఇగ క్షి | ఉగళం ఇగ గ్రరి ₹5 
ఇభ ఇగ ఇగ కి | భా ₹17 లగ క్షి | ణి ఇఇ, గొఖలి ౯1 
ఇగ? ఇ [5 ఇ ఇళ గాల క్షి! ఇంట్ అగ్గాషా బ్య ఇషాగ షె 
ఇళ ఇగ ఇ కరా షి ఇఇ ఇ క భళి కి! గ భాగ్యా 
ఇగ భఖ్యూా భల క్షి, ఇ ఇాగాగా షి కాళి ఇగ శి భగ ౯౪ ఖర 
శై; ఇగ ఇ భా ఫె ఇ కళల? ఇల్లి ఖగ! ఇ: బర గ్ల ఇర 
క్షి, ఇఇ చెసె ఇ ఇళ లగ! శి | ఇతి ఇలాగ ఇ గ్యాల ఇగ ఇ 
శి; ౮717ల గి కార్ట్ ఇంగ ఇళ ఇ ఇఇగగగ ఇలా ఇ 

(ళ్యాం ఇ ఇవ ఇం | ఇబళాగా ఇభ్రాల బ్రరళా కళాఇషాలి, 
ఇర్టిబ్భరా ౯5) టగ్ క్ |, ఇగ, ఇరా ఇర గళ, ఇొక్షాాళ్ళగ 
ఇజం గల్ ఇల్లా ఇగ ఇచ్చా రాం ఇంగా ఫి ఇఇ7 ఇగ ఫి 
ఇ్యాగగ్లాళి షె గాల ఇగ ౧౭5? కి | ఇళ్ళ ఇగ క్యా ఇ ఇళ్లపై ఇగ 
ఇంకి; గా ఇగ షె ₹2 (5 ఖర భా స గళాళ, ఇ గఇఇబి 

ఇర్ధగ ఇగ! అభం ఇ భాగలి ఇఇ ఇబ), ₹75 (శి త్ర, భక్, 

భా ఇగ, భాళాభారి షె భాగా ఇబ అం ఇరా, ఇ 
ఇళ కాగా ఇ5 ఇ గార ఇగళగ, ఇజ్ ఇగ షి ఇలిం్చిడ ఇ 
ఇర ఇ భం గానా క్షి, ఇం అగా గాగ ఇరగ భగ క్రి ర 

షె ఇళ్ళ ఇం భగ క్రి, ౧౫౫ కా ఇట్, ₹షళగ ఇఇ ఖై క్షి | ఇళిగ్నా 
షాల్లీ లగి భి ళిర భగ కి! భకభాం ఇగ ఇగ గలా? క్షి | కరా 
ఇన్గాష ఇలా ఇం ఇర్ధర భగ కి | ఇళ కనాన? గ ఆ 



ళం 

కి! ఇరా ఆ సాల గా ఇ క భల క! ఇ గాగ ఫె ఇఇ 
భాగ పి ఇర లగ భక! ఇభ గా భం శా ఇ ఇ 
ఇళ ఇళ్ల భగ | ఇళ బాగా గ ఇళ 0% భగ కి, కార్టా గాల 
ఇ17 ఇ భళి కి, కాలి గ ఇం ఇఇ భళా, ఇశ్రల్ల న 75|| ఇ 
షొళ్ళిగా భగ క్షి! కస భా గర ఖగ క్షి! ఇ ఇస్యాగ లజ ₹ 750 
ఇభ్ళాషి ఇటా ఇ ఖా భ్రైళా కి, ₹ిఖగ ౪% భళి ఇం ఇాగిక్లి 
ఇ కళ ఫి [ళా ఆగ ఫి భాం ఖ? రా భక్షి, ఇ ఇ గ 
అభ ళా బలా భి భ్రైభి క్షి, ఇ ఇంచి కర అలి కళ్లి | 
ఇం భాస గారా క్షి ఇ ఇళళి భ్రైరా కి, శరం అ్యా షి భం ఇగ! 
కి, భ్యా లగి క్షి! బ్యా ఇ భళా? ఇత గ ఇరా శ్లి। ఇల్లై ఇఖ్ ఇ 
గై రగ క్యగా ఇ? [ణా క్రి ఇం ణా షె ఇరా కా గాలా 
క్రీ, చాలా ఇచి గిగా ఇ ఇళ ఇళ గా అ? ర ఇగ క్షి | 

గ్ా 6 లికి, సా శ ఇంగ ఇళ ఫట గాగగగ ₹ ఇళ 
ల| ఇ ఇఇ ఇరా క్షి, షా గళ్చి ఇచ్చి ఇల, ఇగ, భగ ఇ గొళ్ళగ షం 
గభాఖ ౯ ణా ౪ భళి కి; బా ఇఇ ఇ్ళఫి గాభ 
ఇళ ళల ఇ ఇళ ఇర ఈగ ఖర శ్రి! ఇభగాలాగ సెంట్ల ఇగ ఇం 
ఇాక్షి। ఇఇ ఇ ఇంత ఇ భళి ల్లి, ఇం షి ఇళ శి ఇ భి? 

శి, గా ఇ ఫె శ్లే ఇ ఇ ఇగ భళి క్రి భా ₹5గా ఇల్లీ 
₹గ | భగ ఖం గారి కి, ₹ఇణఇగా షె భాం గలా శే | 
లొళి భళా కి! రగా స ఇగ భక్, త ఇ గా భళిశ్లే। 
ఇలాగ షె-ఇగా ఇరా ఫి గాగ గ ఇం రాణిని భలె కి | ₹1ష₹/0 
ఇళ ఫా జై కాగే ఇ? శా ఇంగ శే షా గాంంగా? శ 
ఇ ఇల్లీ ఇగ కి, ఇళిషా చి ఇళ ఇగ ఇంప గ ఇర భర్య 
ఖగ కే! కళ ఇగాఖ ఇ ఇ ఖగ కి! ఇఇ కా ఖి [గా ఫె ఇబ ఇల్యా 
ఇళ కి లశ భా కా భళా కి, ఇ బాల షి ఇగ గాలి 
శ్రి జభ ఇ₹7 ఖో శే | 

ఇఇ ఇభాంా ప ₹్చ్రణి ఇ ఇల ఫి ఇళ ₹56ఫ ఇం గ్యాక్షి। 
ఫా ఇ ఇగ? షా ళ్ళిచి ఇం గణా కి! ఇబ్చాకార, ఇరగ అలి బాషా 



ఇ 

ఇగ? ఫె ఇళ రారగి, భా ఇం, ఇరగ గభగ ఇ లా గ ఫలా ఇా 
ఖధ౮ ఇభ భళి గరా క్షి | 

అక్ర శకి 

ఇలా ఇ ఇ 

₹జ్ర ౭ ఇంళకగా గాగ ఖూగా 

ఇళ రోళాగా స ఈలా! లాగ ఇళ్ళ! క్రిా-లగా-బా- భగ ఇషగా 
ఇఇ బగా గా ఇరా ఇంగ ని, ఇరా ఫి ఇళ ఫర ఇరా ఇల కాల గె 
₹గఇఇ ఇల్లా ఫి గాళ్ ₹రిఫ ఇఇ! ల్యాగ్ కేళి? ఇరగ ఇల్లి పగ? ₹1/్ల | 
ఇల ఇఇ ర్యళ భైిగి ఇరా? ఫె ఇం భా గళ శై జ్యా లగు 
ఇక్యాగా గాలా క్షీ | 

కాంగాకాళి ఇళ, గళ బాల ఇళ ఇ భగ లా షె ఇ 
ఇ బాగా గరా ఇ క్లాగగ షా శ్రే బ్ ఇల వైర కి ఇ గాగ 
ఇ గానాగా? ఇగగ క్షే ఇభ గాంగ కి, ఇం ఇగ గి లగా ఇగ కళాగా 
ఇక! ఇగ లగి ఇ భాషాకు ఇగ క్లే! భగ గా ఇగ క్లే | ఇగ 
లఖ ఇంగ క్ష! ఇసి ఫి ఇభ గాగ ఇఇ షె ఇభ బర క్షే | షా, 
గ్య ఇంగా, గ్రాం క్యా శ్రర తా శి రై ఇ ఇగ భై ౯ ఆగాక 

ఇఇ లైన్ ఫ్లై, భాగ గ ఇ అనె ఇగ షి ఇ ఇగాల భర క్షే |! ఇగ 

ఇంగా గాగ ఖై కి; గారం కళ భళి శి! ఇగ గగ 
ఫె ఇరా ఇగ క్లే ఇగ ఇళ్ళ ఇండ భి షా! ఇల్లి | ఇళ శి ఇంగ 
కాంగా? కై | ఇ కళల ఇగగాఖి ఇగాం ఖగ కే! గ ఇళ గా 
ఇల లలా శి | 

ఆరాగా తళు ఇళ్ళే [జి ఇగాాఖా, ఇభిలి ఇ గగ గ ఇఇ అ 

షెళ్లి ఇజ్రిఖ? ఇరా ల్లి ఇ, ఇళ ఫంభిళ శి [ఇఇ ఇరగ భర ఫి గ 
ఇగ షి ళాళ ఖై క్రి ఇ ఖి ఇాొాళాం ఇజం ఖగ ₹₹ై5! శే 5 
ఇఇ భ్లగ్ క్లే, ఇళ రభ ఇంర? శ్రి తిభళి గ ఇణఖి భళి శ్రే 
ఇ నాళ కి, ఇగ ౮4 చాలా గ (5 గాలరి జి, 



ళ్ళి 

ఇలా కాకళ గ గళాణి భా భై త ఇ గ ఇళ ఇ ఇల్యా భళి కి! 

శక ఇళ న గి భాగాన భగ కీ! ఇఇ కాగా ఇల్లీ ₹₹్ల5! | 
ఇచ గాల లి భి గాగ? భక్షి, ఆగ ఫి ఇళ కాణి లగ 

శే! ఇగ తగగ ఇర ₹56! క్ల | ఇజ్ ఇరగ లగ కే! తగ ఇ ఇళ 

ఇ్యఖా/గా? ₹౯౯| శ్రి గార ఇగ ఇ ఇళ! ఇర ఇల్లీ బైటి! ఇళ ₹1₹75% 

ఇళ్ళి ₹1౮, ఇ అనె, ఇశి ఇగ కాగ ఇగ క్షి | 

₹౫|లాగాాళగళా ఇలా, అథ [జై ఇగ, గభగ ౯ గగ షా 

ఇగ లి గ ఇగ గ ఇంద్ర? ఇళళి ₹17 భా? స్లైి, ఇగ! భైగ క్షి | 

ఇగా[గక ఇళళి గాగ క్ల్ | ఇజ్ షె భిఇగ క్షి! ఇగ ఇగ ఈశభిగ 

ఇచా షి ఇనా జంగ శి, కాళి ₹%ఇ10₹ ఇ ఇగ గాగ క్షి! ఇగ 

ఇ భలం భగ గాక, ఇ ఇగాగగ ఇషా చి ఇరగ గ 

ఇళ భై శ్రి! వాచ ఇని బగా ఉలికి! ₹గగ్ ఇ 

ఇంళ, ఇగ గ జ్ఞార ఇ గ ఇంలగ (౯|| ₹11₹ ₹ ఇ02 ఇగ కే | 

ఇాగాాంచగళ, ఇభ, ఇాజ్చి భాగ, ఇభిర ఇగళాఖ్ ఇ ₹1% గ 

ఇషా? గ ఖ్ త ఖ ఇగైగ్షలగ ఇ ఇగ గ ఇగ, ఇల గ ఇధాళ 

ఈ చ ఇను శిఖర గ కాజాలు ఆరాక ఇషర్టరు ఇళ భ్ గ్య, 

ఇ₹ం౭ గ భళి, ఇళ ఇ గ ఇరగ భగగ, ఇళాలల! ౯౯ గ ఇగిగా, 

ఇగభగాని ఇ ఇన్యాలా? గ్ ఇం గాలా కి ఇగ గోభాగ ఇ ఇగ 

₹ ౯ భిభళి గ ₹/15, ఇాజా?లి ఇగ ఇ ఇలా ఇఇ భి ఇగ 

క్షార, ఇల ఇ? ఇశాభిగా ఇబ భాగాల గ గళ, క ఇ 

ఇర్యు ₹[[₹₹ ఇం2 ఇఇ శ్షి | 

ఇషా ళాళ్తా ఇళ్ళ గబ్చి ఇళ కాళ, గరి ఇఇ గ 

బాగా శ ఇ ఇఇ, గలి భి ఇరగ, రాళ? భళళాణ ౯ 

ఇ ఇర్చ్యాంళం ఇహాక్షాగా? ఉఇభిబ్ర ఇచా? గ ఇగ భళి కి! ఈ 
ఈ) ఇళళి [1 ఇళ ఇ ఇళ్ళు ఇ శేకళు ఇట్ | శర, 
ఇెళారి భళి అగి ఫి ఇజాళ లి షాకు ఇక గ కణ భళి 
ఇంగ ₹ ఇగళ్ ఇళ గొళ్ళా క్షి 1 



గళ 

ఇంంగాణాగాంక్యాళా ఇథి, గి ఇరా, ఇగనాఖా, ఇభ భగ భగ శి 
ఇరా లై ఇ ఇళ కళల ఇ భాం ₹% ఇ బాగా ల్లి గ ఇళ ఇగ 
వళ్ళా ఇల్ల, ఇగ లారి ఇలా భగ ఇళ అ ఇగ గి ఇభ, 
ఇఇ భై క్షి! క4 భల! కి! జ్యా భాస భగ శి! ₹గగా ఇ 
ఇగ గంగి క్షి! భళా రక్ ఇఇ? ఇలా ఇగఖ్. ఇళళ్ళూ, 
ఇగ, ఇభ[5, [గా లజ గ గారా, ఇగళ్రగా [ఇ ఇం ఖై క్షి | 

గారా గాళ్ళ, ఇళ, గజి ఇలా, ఇషం గారి గగ గల్లి 
చా బై ఇ ఇాగాళా గ భభగగా కచ భగ ఇళ గొళగ? ఇాళ్ 
సె ఇజ్రిళగ, ఆరిళ్ళిళ భి కార ఇ ఇళ గొల క్లీ, ఇలా ఖల్ కి! ఇగ 
5 ఇంతా భ్ భారి ఇరగ ఇల బ్రష్ ఇళ బగా ఇ 
ఇ గ గ భా, ఇళ ఫి ఆం ఇళళి ఫి ఇస్ ఖ్రైెగ ఇంఇగా, 
నఖాని గ బళగాగా ఆగం అ ఇజాళ ఇష భఇ్ గ ఇళ ల్లి 
ఇలాగ ఇ ఇగ క్షి | 

ఇర5ళళ/గ-ళళళా, ఇళ, గాజ ఇలా, ఇగ, గాభ గగ గలి ఇరా? 
లి ఇళళి ఇగ షి ఇకా ఇ్యా ఇ ఇకా గ కం లగా ఇళ 

గ ఇరా ఇళ జైల భగ అగిబ్చిళ భి ఇగణా కారా గగ ఇ ళ్ళ ఇలాగ! 
ప ₹ఇ ఇల ఇ ఇాళ6! ౪₹1₹ 07 గాలా ల్లి | ఇలా ఈగ ఇభ 

శాఖా ఇ? రా ఇాళగాాగ, బార భాగ షి కక, ఇళళి ష్ శ్రా 
ఇళ క్లగ భాాగాఖి గాభరాగా లగ ఇ కాలిగ ఇలా ఫి బ్లష్ళి ఇ 
శా? ఇగ? కాంగా ఇళ్లభార ఇ ఇళానాా భశ ఇక్ గళ్ళా ఇళ్ళ 
ఇగాగ! గ శ్రర ఇళ! ఇ బ్రైగ ఇ; ఇల గొల ల్లి | 

ఇఇగాణగగా-ళాళా ఇళ గజ ఇలా ఇర్యాఖా ఇభ తిం గిగా గ 
బాగా? ఇ ఇ ఇర భగం భళా ఇగ పం గళం ₹ల భల 

స గారా? గళ్ల భి ఇళగా?, భఖ! ఇ భరాక భగళ్ ఇళ 

గాని క్షి |, ఇం ళా గ ఇరగ ఇ ఇళ్ళు ఇళ్ళరా ఇగ భాగా 
ఇగ * అగ ఇ ఇ₹0ఇ ఇళ ఆగక ఇ గారా ఇగ్యాఇగ క్యఖ 
ఇళ ణం, భారి గ కళ్ళి ఇళ్ళ ఫి ఇగ ఇ ఇన్తెళ్రై ఇష ఖా 



కళ 

ఖా ఇఇ ఇం, ఇగాగా స ఇభ, గాగ ఇ గరా ఇగ ఇల 

గాళాళ్లి | 

ఇంగా గగ ఇగ స ఇళ 70 శ ఇబ ఇ ఇగ ఇగ్గాంా 
శే; ఇగ, గారా, కాంగా ఇం, ఇంగ కాళ ఇర భాం 7 

ఇ ఇళ గొఖల్ | ళా ఇరగ ఇళ బ్రస్సా ఇరా ఇ ఇారిసయ భార, 
అం శారా ఇ శ్రా, ఇగ ఇం గొళా జి | 

గాభగాణా-చాళా, ఇశ్స్ గళ్ళ ఇంగా బా, గళం వగ భగ గ 
ఇషా? భై ర గాగ గ ఇషాగాగా, గా భం వం ఇగ రా ఖ్ర ఇగా- 
ఇగ ఇ ఇగ భి రగ భాతర ఇ రగా ఇగ ₹ బభాగ్లాగా గ 
ఇగ ఇరగ భాగ ఇ ళ్ళడ చి ఇం గొళ్తాక్షి, ఇంగా గ్య గ 
ఇళ గ కాళు ఇంచాగ. ఇళ్ల! ఇ? కళ్లను ఇళిజ. ఇళ్ల ఇ 
ఇఇ ఇ ఇగంఖి ఖాళి ఇళళి గ ఇంం ఇళగళగా చ ఇళళి, ఇగ 
₹ ఇషా ఇ భంగ ఇ ర ఇ జ్యా ఇళ గాగ క్షే | 

గొాతళాణాగా ళా ళా భ్ ఇళ్చి భళా ఇస ఇ ఇ భగ గా 
ఇగ ₹1 గ ఇంగా ఇళ భాగాన ఆగ ఇరగ గిం ₹ళ ఖై గ 

బాగ భగ ₹గళ్ కృష ఇళ గాం క్షి, ఇగ ₹0) గంభధాళ భాగ్యా! 
గ చ్చభగా గా ఇగ గారి గ ఫర్ ఇరా ఫె ౯౪ ఇళ్ళే అగ ఇరగ 
గాణ ₹₹గ, 76 గ లాం ఇగ ఇఇ ఇా ఇంగ గార ఇ ఇ 
₹14₹ ఫె ఇ ఇ గార 11 ₹7 గాలా శే | 

ఇరా ఇ ఇళ ఇ త్చిగ్ ఇ ఇలా 

ఇలు ₹2 చ భాషా 7జి ఖ్ ల్లగ ఖై ఇ ఇం ఇం, ఇగ 
ఇ ఇ; ఇాలళ, ఇరా ₹ చిభలిగ్ బైల్ భరి తిగ ళం ఫె చళ్ళ ఇ 
ఇ గాలి ఇఇ, ఇనాం ₹[[₹ ఇలా ఖగ క్లే! గళిషి ళా ఇ? 
ఇగ? ఇ ఇ ఇ[5 ల ఇ? ఇళ ఇగాగా ఇగ స గ్గాణా?, ఇళళి 

ఇంచి, ఇఇగ్షా4 గ ఇగ ఇగ (7 గళ్ల! ఇ ఇలా ఇస1ళల1109 



ళల 

ఇచ లగ చలా భళళ్ళే 0 ఇస ఫం భా ఇబ ఇం గాలా ఖీ 8 
ఇగ్లాలి ₹జ్చఖ! ఇరా? భి గా గగ గ గారా ఇకా బా గ 
ఇళగాగా భన ఇ భళరి ఇ ఇకార భి, ఇకక ఇ! ఇ9 గాణ్యాశ్షి | 
ఇ03161010ఇ ఇ ణా గళ భళా ఇం గాలికి ఇ ఇచి భళి. 
ఇఇ ఇబ ఇం గణా క్షి! ఇజ్ ₹ర్చ్రా చి ఇగాా ఇభ ₹ 1 

గా ళ్ళ ఇంగా, భఖ ఇ, ఇ₹గ్లభ 5 ఇ ఇభ భ్ చ ఇళ 
ఇగ కి! గా ఇ ఇగ ₹గాష ఇగ ఇ₹6 087 ఇళ ఇగ క్షి | 
ఇం శి ₹జ్ధ ఇ! ఇరా ఖై గ ఇళ్ ఇగ, ఇగ గి ఇజం భి క్రై 
ఇగలర! ఇగ! షె భాగా కం ఇగ షా భళి బాగ ఇగ ఇం ర 
షళా చి ఇం గొళలా కి! 1108101109 ఇ అభా షా భ్ 0 గా 

శి, ఇం ₹ర్ట భంచి శ గఇగిష ఇగా? ఇగ క్రి, ఇళ సం [7 

ఇర్ధర ఇంై్ర వె జ్లెరెక్షి | కృళ ఇ6గ ఇబ ఖ్! ఇగ శ ఇ ఖత గ గాగ, 
ఇగ ₹ ఇళ్ల కర ఇడ టం రంగ ఇం బ్రా ఇఇ ఇళ 
గలా క్షి! ఇ1షష1ళ1ల119 ఇష కళ ₹ఇషి ఇ ఖర [5 
ఇ₹57 ₹15 క్షి! ఆ|| ₹|1 షె ఇల! వజ లగ ఇభ, ఇటు 014410 
గారభాభం గరగర, ఇగ ఇ ఇ ఇబ ఇగ ఇం ౯|| ప్రి | బ్య 
షాళ్యాఖ? ఇగా కర ఇరా (ాబ్చి ళ్ళ గి కాం ఇకాడ 
గోభలి ఇ ఇష, ఇచా షె లగ భగ ఇగాజ షె ఆగర (17 
క్ఞణ? ఇ గ కశగాగరా ఇళ ఫి గళ లగా ₹రఇ ఇ శాంంగగ 
శెళ్తగా షి ఇ ఇ భగ చి ంళ గళాలన్లి, భంశి ర్ట ఖా ఇరా ఖై ఇ 
ఇంగ ఛి బళారి ఇజ్లగా ఇష గాగ ఇ బగా ఇరగ 
ఇం బృం లెచి ఇఇ [| క్షి, ఇ1ళ1ల ఇగ ఆ షె ఇళ భళి ఖై 

క్రి, ఇగ చి ర్ట ళ! ఇగ ఖై భి భగ ఇ ₹7్ర ఫ్ ఇ || షా 
ఖ్ ఇ జాగా ఇఇ ఖా, 55! గంగా ఇచ్చి గాలి చిలి షా 
జైల ఇం! ఇ ఇష్టా ఆ|| క: ఇళళి రాఖి? వరా ఇఇ ఇళ 
భా క్షి; ఇం లచ జ్యా ఇ ఇగ భ్రైళెక్షి |, ఫల ఇ గానం షా 
క ₹[|ష భగ గ! ఈర [రర ఇళ గారా క్షి | 



ళల 

ఇగ ఇ ₹2ై ఇ ఇగ ఖ్ భగ 

ఇగ గ చక్ [141010 ఇం షట ఇ ఇగ గగ ఇ 
ఇ ఇం గా ఇ ఇ గాం ఇ గగ ఇర, ల్! 
ఇంగ ఇ ఇళ ఇగెక్లి! అగా గళ ఇబ భగం ₹ బలి గ 
కళ ఇళ లిం ఇగా ఇజ్ ₹ ఇళ భఖ ఇ ఇరగ ఇళ గాలా క్షి | 

ఇషు గా ళ్ళగ లభ ఇభ భా అగ భగం ఇ కాళ గ 
ఇరాలగా, ఇళ ఫె బృాళ్రాళా ఇరా కళళ ఇగ ఇ ఇగ, జిగా గ 
ఇ₹ఇగ్యాఖ్ ఇం, ₹౯ ఫి (౯ భళ ఇల ఇం, ఇగ[గాభి ఇళ ఇగ? 

ఇ ౪ఇళగి ఇళ్ల చి ఇళ గాల్యాక్లి | 

గగగకా శి బన్ ఖై ఇ ఇల త కరా ఈ ఫె ఇఇ ఇగ 
ఇ! బారా ఇక్ ఇగఖ్ ఇర్గ ఇగ ఇ ఇళ్ల ఇ ఇభాలాగ వాళ్ళు ఇగగళా 
ఇజ్ష ఫె ళా ఇగ శ ఇళ ఇ ఇం లైషక్లి! ఇళ శి 2 ఇ ఇ 
ఇ₹1౯| ఇ ర్ధాగ ఇ ఇం్రా ఇఇ ఇల్ భి బాలా. ఇ ఇకక ఇళళి 
షె ఇాభాగాగ భా చ ఇళ గాలా క్షి | 

ఇఇ్యగా సి ల్లో ల ఇ కళ 05 ₹ ఇఇ, గళ? వ ఇం, ₹ఇ 
ఇం ౧౯౪౫ ఇ, ఇసి, ఆత్ర ఇగ భగం లగ శ్రాధం (సై 
ఇల గంగా, ఇ గాణ తృ। ఇ ఇం ఇన్ ఇ ఇషా 2 ఇళ 
గఇాభశెక్షి | 

౯౮౭౯ గి బగ్ ల గ బారా ఇభిల! ఇరా గ ₹ళఇగి శి? 
ఇంై్లై ఇఇ ఇగ ఇగ గ గ ఇణాాాళ్ ఇ ఇళ గాఖగా ల్లి | 

ఇగ గ ళ్ళిగ లట ఇ ఆ|| ఇం, కళ, గ అగి ఇాఇాగ గ 
వృ ₹ కళగా షా? ఇ ఇళ బల్లా ఇళిలర! ఇరా ఇ 

ఇళళగా, ఇగ ఇళగా ఇ ఇళాళ్ల్ | 

ఇంక గ లగా ఖై ఇ భళఖాలిగా శా ఇలా? ఇర్యా ఇళ! క్షి! 
ఇళ్ళకు బృ శి 610 ఇగ ఇచి లగా ఖై ఇ ఈ తజ ఇగ [55 
ర్త ఇ బల్చా ఇత ఇగ ఇ బిళ్ళా, ₹ఇభరాగ కఇగళ ళు ఇభ ఇగ ఇగ 
ఇగ! బి ఇళ ఇంగా ళ్లి | 



ళ్ 

ఇగగా లి జగ్ బైల ఇగ ఇర ఇం భగా శాలి జగం 
రృగజఇళ్రి ఇగ ఇళళి గా భళి ఇ భి! ఇ గభా ఇ శా? 
ఇ భాగా చి ఇళాక్షీ | 

ఇగ శ ళా భి గ 677 భగ ₹ ఇరగ ఫన్ భగ కళా 
౯5 భా ఆటా? గ గాంగ, ఇాగళా ళా గారు ఇఇఇఇగ. భష ఖి ఇ 
జాగ లా, తభ గలి * ఇళ గలా క్షి | 

అ₹|ఇ౯ శి బగా భి గ ఇళ గా తగ్గ గ రాజై. లంగ 
షె కళ అగా గరగర షి భాగ ఇళ ఫి గారి ఇక ఇ ఇళ శ్షి | 

ఇం చి బన్ ఖై గ ఇగాభ ఇళ ఇగాగగ ఇగ, [4/6 ఆ|| 
షె జాతి ఇాజాక్సు ఇషఇ ఆ|| ఇజాగా ప గభళాగా ళా ఫె ౯ కధా 

ఇగాా ఇళ్ల కల జ్రళ కాగ ఇ భి ₹5గగగ5! ఇ బళ్ళ చి ఇళాక్షి | 
్న్మ్ 

ఇభ? 90 ఇ 

ఇషిగల్రా!గ 55 ఇల 

ఇార్భంగా ₹ క్యాళాన్యాా ఇరగ గ ఈ ఫెళ ఇభ [౧5 ఇ ఇ 
ఇళ (6౫ లం క్రి ఇళ ఇకార్ధాగ ఇళ ఇ [షం ₹ర్ట భి గగ5 ₹ 
ఇభ ఇగ | ఇలా గంగ అగి క ఇళ్ళ ఇలిగా భాషగా ఫె 
ఇ ఇం భం ఇలాగ (ఇళ భల ఇఇ గ ఇట్ల కాగల 

ఇ (ఖా స్లి | ఇళ 855 ఇ ౪ ఆభిళైంా ఇ క్షి! ఇఇ ఇ ఇగ 

ఇాగ్గా గాథ ఫిలళక్షి ఇాగారా క్థాం ఇ ఇ లృగజ్ఞి గగాలగ గ గ ఇాలాశిగ? 
అగా ఇను ఇంగ సెకను ఈళాకిళ ఇర ఇల! కళ్ళాషం | ఇగ్గా || 
ఫా ఇళ ఫి ఇఇ ఇ ఇచ రాసి గ! ఇళ్ళ దాం? | గిల ఇ గళ 
ఇరగ జేళళ ₹ | ౪౯ ఫి క్రాంా ఇఇ భాగా ఇల జ్ఞాళ? భం ఇళ గేగా 
యజ ఇభ ఇగాగా ₹₹ | చ భళి గ కళళ గ ఇళ బ్రష్ గా బ్నగ్యా 
ఫ్ ఇగ ఇనాం ఇరా ₹₹ ఇర్ధర గాగ ఫ్ ఇళ్ల పధం శానా 
ఇఇ! కష గి రాళ ఇ ఇళ సి ఇ ఇ ఇ ఇగ 



ఇ బ్రష్ గిఖలి ఇం ఇల ఇఇ ఇళ గళ్ళ ఇళ బైల ఇగ 
ఇ బైల | ఇ ఫి ఆటగా ఫి ఇ భా ఇ ఇం ఇ కాళ! 
ఇళ ఫి ౫ ఇ 5 ఇభ ఇ లాలా భా? ఇభ ఇగ క్షి | 

ఇళ్ల బ్రాల ఇఇ ఇళ భాగ 

ఇగ్చ్దఫి ఇగాా? ఫి క్యా ఇళ కాళ గ ళు రగ! ఇ ఇగ 
౪౮0 741 కి! ఇ ఇఇ క్రాళ తి ఇఇ ఇగ ఫి ఇళ భ్ ఇళ? 
ఇళ ఇషా క్షి! ఆగచ ఖగ? క్రీ భగ ఇళ గాగ గ కళ్ళి ఇం గా 
ఇర్గానా చి లర క్రిలగళ ఇళళి ₹3 (్ల్రాలారంు. ఇజాళాాళ్యాగ! 
షర ళాల కోరగా బళ 1 ఇరఖలి ఇళ వళి ఇగ, 
ఇళ భం ఇ గాగ ఖగ పాళా ఇఇ! ఇస్ళాాళి 0 ఇ ఇగ ఇఖ్ 
గా ఇచా? | ఉా్యా ఇళ లిన్యు ఇభ లు! భల జ్ఞా, ఇరా 
ఇల ళ్ళి ఇఇాచి ఇ ఇరా ౪5 లాన్ ఇకార క్షి ఇర: ఇ! 
కా ఇ భా కళ్ళం ఇ ఇగ బ్ర, ఇసి, ఇగ ఇబ్యగా, భం 

శం, ఇంగా ఇ ఇళ, ఇంగా ఇం ఇర లి జ! భగ అగా 



ర్చి 

ఇగ ఫె ఇళ్య్యాం ఇల | ఇగాళ్టి్ ఇ ఇ ఇాగిఇనె, ఇర్చాం ఈగ: ఇళ 
₹7 రళి అకార ఖం ఖల ఇ | ఇ₹౯ ఇ! గర్బ ఇస ఇ ₹ [౧ ఇ 
ఇంగా ఇళ జ్ఞా? | ఇభ గళ రాళ షి ఇభ, ఇం, స్యా ఫి ఇగ క్షీ 
ఇగ ఇగాణగా షె ఇల ప్రాణ. ఇల భభలగ్న ఇగగా;-- 
ఇగ ఇజాశి ఖై ఇ ఇ భి జ్యా గళ, ఇడా ఇ ల్! 
భి ఇఇ భం అధాంగ ఇంగా జైళ్ళ భం ఇల్లి ఇగ ళ్ళ 
ఇగళ్ల చ ఇళాగా ఇట్ల ఇ ఇళా ని ఇసి ఇ ఇడా ఇల 

(ఆశ్ల భఖ షి యా లి గాం, ఇఫ్ భారా ₹ణ షక 

ఇగళగ (ఇగ) వా గాగ శి జాం ఇ ఇరా ఇగ? (భి ₹₹ ఇగ ఇ 

ఇ ఇల్లి భళా, గర షి ఇసు గళ ఇంగ భాగ ప్రా-ఇజా 
ఇళ శ్రైళ (గ గగనాన బి, ఇారంళాగి ఇ కాగా గా 
ఇగ్యార్న 11 కారాలి, ఇరగ భాషగా. కాంగ్ స గక, ఇళగ/ంగ 
షె ఇరగ భగాాకగ ఇళ ఇ ఇరా కార గిలా! కచ ఇజ్ 
ఇచ క్షీర గను ఇగ ఇచి లగ భఇ! ఇర |! [15 ఇల ఇల్ల? 
ఇగ బ్ర్వాభి క్రైఇళ? 56! | గాభ గి ఇళ భా, (౫ ౦ ల, 
శలగ్గ ఇ ఇం ఇష ఇళ ళల గన | బగా షె గఇ ఇగా గా 
ఇల్లాగ్గా తళ స్రీ ఇగ: ఇళగాషగా ల్లగ ఇభ ఇగిళ! ఇ ఇక్ ఇరగ షె 

గ కళగా ఇర్టగా కలా, ఇగ ఇల్లి ఇ, ఇఇ ఇళ ఇ ఇఇ ఇోగళ ఇళ్ళ? కి 

ఇళ షర్షగా ఇ ఇభ ఇలా జాన ఇల కళ జైల, ఇళళి కైఫ్ ఇగ: ఇ ఇ 
ఛో భాం ₹5 | ఇ ఇంగా కి కా క్రైళ్ | ఇర్రళ ఇక రగా ఇ 
శై--ఇ్రళళ ఇళగ లా గారి ఇళ ఇళ్ల! ఆలి బాగ ఇ! 
ఇళ గానా || ఇళ కాగా ₹ళం బాషగా అభా ఇర శె 

ఇగళగా ఇాసెళాళా! ఖర క్షిలాచల ఇళ ఇర్జాఇ శి ణా గగ లగ 
ఖై? ఇఇ ఇ ఇరా ఇట్టి గొల | ఇల్ షె గళ్ళ ₹₹₹ ఇళ క్షి ఇగ: 
ఇ్యా/గ/₹ ఇ ఇఖ్టగ కళ కాం ల్లగ క్షి ఇరు కళ్ళం ఇగ ఇల్ల గా | ఇజ్ 
శ్వా ఇర్చ్రళ్ కిల ఇగా త ఇక క్రి ఇగ: ఇిగళి ఇగ ఇం జ్ఞ | రా 
ఇగ ఇ ఇళ? లా ఇగ అళం ౪50 ఇ ఇం ఇగ ఇ 
ఇళళి స్ట, ఇళ షి ఇళ్ళని ఇ ఇ ఇ ఇఇ ఇగ ల ₹శై [౯ 
ఇశఇల? ఇ బై కళ, భం, ఇభాాగి ఇకక ఇళ్ళ ఇ5 గొన, ఖా 



శింం 

ఇగ! ఫె ఇ ఇభిలా సి ఇగోగ ఇ | భళా ఇ ఇరాని క్షి ₹5? 
శా గిం ఇష రా! ళ్లాంం తళా అస్య! ఇలా 
ఇషగా శ ఇళ్ల క్షీ ఇగ: కళ్ జగాన స్టా ఇ₹గఇ్ర గా జ్ఞా క 
క్ర ణం ఇ గం చృె గ? ఫి (౫? భై ఇళ ఇగ భళి, కళగా 
శ్ర ఇల గొల! | ఇఇ ఇం ఇళళి షా క్లా--ళాళ్ల్ ఇట్ట ఇ ఇగ ఫా 
(ఇగ ₹ ౯౯ గా ౪55 గ ఇళ ఉ్పై ర ఇ ఇళ 
ఇగాలా షా ఇట్టి ఇళాళ లస ఇంకా ఇ శారషగ గక ఇలా? 

షె కళళ ఇళ [ఇ ఇఇ ఇనాం! భాగా భళర్టాగి ఇ 
లగి ఇఇ గృ ఫళగి | ఇళ గారా ఇ ఇాషాక, ఇళ ఇళ ఇరా భష 
ఇఇ? ఇగ ఇ ఇరాళ [5 1 ఇళ ఫి జ్ర ఇ ఇగ భళి ఇభ ఇ 
ఇ (ఇళ కై | ఇళ గాగ బై్ళల శి ₹5: ఇక ఇ ఇ ఇళ గాంగ? 
ఇరగ బుఇగ్గ గ ఇ ఇళాంలగా ₹ళళంరి షా ఇగ చజై ఇళ [౯ ఇగా 
ఇైళళ ఇ ౯౯ ఇర, కరళళు గకార లలి క్రి ఇ ల గళ్ళ 

ఇక్షైగ క్షి | ఇళ ₹ళ[జ్రలా గ ఇగ ఇ ఇస్ ఇఇ ఇల శి గళళ్లి గగ క్రైం 
గాస్య ఇల్లంళా ఫి ఇగళళ శి ఇల్ల ఇాఇాళ లం ఇళ ఇఇారి భాగ గ [ఇల్ల 
క్రై, బళ్ల ఇళ) ఇనా ఇంక: ఇ ఇబ ఇళ్ళ శి గఇళల్లి జ్ఞళ | ₹ 
ఇ్యాగ₹ ఫె (06 ఇరగ కళళ ఇరగ ౯ అగ ఇళ షె ఇగ ఇట్టి ఇళ గా 
జ ఇగ! 1౯ | గగ ఇళళి ఇ ఇళగళాణా ఇంగా ఇల్లై ₹5గ 
(ఇ క్ఞళాభిగళ! ఇల ళల ఇష్టా కళ ఇశ్రా, కళళ ఇలా 

గా ఇరగ ₹ (ర్చి ₹ ఇజగా షె ఇరగ ఇగ త్చఇ గల | ఇగ ఇ? 
₹(₹7 [47 ౪౯ 7 షె ఆగిల జైగర సం షె ఇళ జ్ఞళ్ల | ఇంంశ[్ 11% 
ఇాగాషా ₹ర్ట్ర ఫి ఇ శాలను. ఇచి ఇష ఇళీభళ ఇగా్ఇళిగ్న | 
(రంగ! గాలు ఇ ఇ ఇఇ | ఇ ఇబ బ్రగ ₹ఇ 70 ఇఖా 

౭ కైళ) ఇగ! గంరఇ భం ఇరగ ఇ ఇళ ఇల్లి గాల | ఇిల్యి ఫె 
ఇఇ ఇంళ!గ చి ఇఇ ఇరా ళం ఇ₹ (౫ ఇ ఇళ్య ఇ ఇఇ (౧౯ 1 
ఇలాగ గ బళ క్షి లగ: ఆ|| ఫి ఇబ గొల్చి జ్ఞల! | (7 ఇ₹7 ఇఇ ₹|| 
ఇ బార్యా కల! | 105) ఇఇ ఇ; గళ్ళ ఇళ షె గారా ₹[ఇ51ఈ₹5 
కర ఇగ గ జైళ్ల! | గను వగా లగా షి ఇర్ధగైనగ క్షి ౪5: ఇల? ఇఇ, 
అగాగంి ఈగ ఇగ ఇ ఖైగ్గా గగ శా ఇగళగా ఇళ ఇగ గఖి 



కిం? 

ఇంగ ఇఇ ఇ ఇరగ! భళా ఇ₹జ్చ్ర ఇం గా, గజి ఫి ఇఇ 
ఇళ ఫి ఇళ (| ఇ ఇ భగ భి గార 7% ఇన్ ఇ 0 
ఇ ఇ ఇకగా ₹| అగ: ఇ? ఇట్ల ఇఫె జాం గ ఇభం ఇగాళ్యా జ్ఞాజ, 

గా ఇళ్ళ ఇ | ఇభ భై కాల గ క్రిగాణగి భాంఇ ఇగ 
ఇాళషగగాాగ? | ఇళిణగ్సి బరాళగా భళస్తా ఇ ఇరా ఇరా భలసిజస్సు 
ఇఇ ఇన కాళ ఇ ఇరా రణ గారా అధాంగ ఇళ కాగా 
ఇ ఖాని బాగా జ్ఞ | ₹షఇ గళ రగా చ క్షి, ఇ ఇగ ఇరా శి 
ఇఇ బ్రఖళ క ౯౪ ఇల్లి ఇభ 5 తార ఇల్లి! ఇను క్యా ఇస్చాల్ 
చక్షి ఇ భాగ ఇఇ క్షి! ఇ గణి లగ | ఇగ వ్రతంగా గ ఇళ? 
ఇరా లక ఇరగ ఇగ ఇళ గ | ఇళ బ్రాల ఇలా చా ఇర ఇఇ 
ఇఇ భి ఇగ ఇ ఇళ్లకి ఇక [గ ఇగ భార ఇలా క్యా గ ఇలా 
ఇగ సెళ్ళాగగాా భగ, ఇళ భారా గా, ఇరా ల 1 భా గళ | ఇ 
క్లాకల! ఇ ఇయ ఇ ఇల ఇఇాలఫిక్షి! (1) ఇఫ్ ఇంజ గ 
ఇర ఇ లగ (1) ఇం ఫి ఇగ గ ఇభగరగ్రి (1) ఇజ్ ఫి ఇగళగ 
ఇఇ? లగ గి గలా గళ్ళ (౮) క గ ఇగార్య్థాాఇాణ్ ఇ ఇర ₹1 
ఇళ ఇళ క్షి గళ ఇం, ళ్ళి ఇలా ఇళ్ళ చిం గగారాా ఇ ఇఫ్ భళి 
ఇగ శ్రి | ఇళ కళళ! గ ఇగ ఇ క్రి ఇస్తా ఇళ ఇ ఇం షె ఇఇ 
ఇగ ష5 ఇల ఫి ఇగ గొల్లి క్రి గగ లాలు భగారర్థి ఇ ₹1ఇ%₹ఇ 
ఇగాఖ ఇఇఇాక్లి! ఇ ఫి [ఇ₹1! ఫి టర ఇళళి సగ ఇగ ఇళ్ల 
గళ | ఇఇ ఇ ఇల ఇరా ఇఇ ఫె జాతి ఫె గొర్గాళాగా ఇ భాగా గగ ఇళ 
ఇగ ఫె [51 భ్ శ్రాకళ ఇగ ఇ గరగ? | ఇళ్ల పళళ ఇగ కఖ1₹ భై 

చ 



గించి 

ఇగ ఫి ₹16/6? ఇ గాచి కాగా గి కళ ఆభ శి కాసా గాగ, 
ఇంగా చె క క్షి 151 211 గ ఇళ ఇ భగ ఫె ఇషా ఇళ ఇళ్ల 

శ గగ షి భగారస్ట కి! ఇర ఇ గర్భా ఇలా ఇబ్చ కర చం 

₹భలఇ్ ఇగ ఇ ఇఇాక్షి! ఇగ ఫియంయషం ఫె గభిజిగ ఇగ భళా 
ఈలి ఇరా ఇగ ఫి ఇఇ ఇ ఇగ ఇళ ఇగ? ఇం. ₹8, ఇఇ గ 

ఇాల్రైిస్ ఇం ఇషా ఇగ (ఇళ ఇ కొంగ? ఇట్టి ఉగ ల ఇచి ఇగ 

ఇబ కో గా ఇఇ! ఇళ కాఫి భఖ గ గ ఇట్ల గ గా్య్ట 

ఇళ (గళ ఇ ఇఇ ఇర ఫె ఇ ళఇాగాళా, ఇంప ఫాల్లిగ 
ఇ|గరర్ర కి 15: వ ఇఇ కై |! ఇగ? ఫె గా భగళాళ ఇ 

ఇ కల ఇళ్ల [07 ఇగ గటి ఇర: భషళ్ ఇరగ ఇల్లి ఇల్లి! గగ 
ఇగం ఫి ₹ఇలాగా గ ఇగ క్షి |: ఇళ జ్రళ గ గళ్ కిటి ఇభ ఇల్లై 

ఇం ₹ [506 ఫి భగ ₹బై ఇగ రగ ఇ ఇాఇగా ఇల్లి బ్ర ఇళ 

కరా ఇ? [౯ ఇ భళీ ₹7₹ ఇల్లి కాళ | 

ఇగ రలష3 ఫి ఇడాణి ఇ ఇళ ఇర ₹ంిల చి ఇగ క ఇరా 

ఇనా ఇఇ [ఇ ఇ ₹ళబ్లిం? ఇ ఇలగన్దాదాగా ఇ ఇఇ! | ఇళ [17 

ష్ గాగ భి క15 ఇళ ఇం ఇంగా? జల! | ₹₹ ఫె ఇఇ భగ (భి 

ఇభ ఇల గ ఇళ్ల ఇగ ఇగ, అగాఇ ఇ భగాళి భగ గై భైళాల 

ఇ భఇ లి ₹గగా భల ఇ భగ శ్రఇ శి ఇగ గ ఇర రభ? ఇల్లై 

శైాణ [11 ఇఇ లగ ఇ ఇఇగా ఇ భగల ఇగ ఇం గ ఇళ ఇగ 

ఇ ఇల్లై ల (ళా, ఇగ ఫి ఇగ ఇ ఇఇ చె ళ్ళింగి గళ ఇ ఇ ఇగ 

ఇం ఇగ, ఇ₹50 (భళి ఇఇ ఇం లగి ఖ ఇ ఇళ 

ఇ౮౧౫| ఇచ్చ భగ భళి ఇ ఇగ | ఇ గా గ ₹; భి 

జ్రంళల ఇళ ఇఇ ళ--ఇగ ఇళ 836% కా? జం ?ఇ₹౧ (1 

(ఇ౯|౫ 7%) ఇగ ఇగ [9 సెష!క ఆళాళళ రొ ఫలకం | 



ఇాారారగ ఇ ఫి ఇ ఇళ్ల? అగి ఫ్ 7 ఇళ 15 
శ్లైఇగా ఇరైల్ ఇళ్ళ ఇం, ఇరా ఇ ఇగ ఇసి ఇ గల? 

ఇ₹ఖైఖి బ్లా ఇ 2 ఫట 000% భి క్రి ఇగ ఆగ గ ఇగ 

ళగ్గ క్రి 

1% ఇ ఇకా? గ గళ గ భి ఇ? ఇ ఇాలిం భాగా 
వ్ ఇష భా ఇనా భగ ఫె ౯ ఇరా ఇజ్ ల భి కరగ 
ఇ ఇల ఇ ఇల శి ₹₹ ర ఇరగ ఇ ఇ ఇఇ (లి ఇళ 
ఇర7 గక? క్లింక్రై. ఉట స భయా భాళాగా ఇం ఇ భగ భో ₹1౯| 
అ ఇఇ 970 గా శి, ఇ ఇల ఇ భర గా? ఫె ఇగ 
భ₹ళ ₹౯! క్షి | 

ఇరా ఇ కాజా గాతక్ అగ ఇ బాం ఇ ₹10ఇ ఈల ఇల ఇం 
షా అభా ఇం ఇ ఇల గ ళ్ళ ఇకా ఇగ ఫిల్ ఇ భాం 
షా కి! ఇటలి గ క తాగగా ఇ ఇళ భా అగ ఇ 

ఇఖా గొల్చి అగి ఇ గాకా ఇగాగా గ కైసా భా ఇగ 
ఇం గొళా క్లి | 

ఇగణంలంాగ: భి ఇభగ శ ఇ ఇరగ ఖ్ ల ₹ ఇల? ఇ 

కాసా రాగా ఫ్ ఇకంగా భగ భళి ఇళ గాలా ప్రార 

ఇళ, ఇచ్చి భాగాల బా ఇగ ఇ కం ఇర ఇళ్ళ ఆగి శ్రళ ఇ 
ఇళ, గాణ భి బళ్ళచి ఇ గలి క్షి। 



ింళ 

ఇకంగా? ఇటా? ఇ ఇం గళ ఇ ఇ ఇళ్ళ బ్రా రా 
శని ఇషా భి బైల ఇరా ఇఇ ఇ ఇళాగాాంగా ఫె కాలా? 
ఇర ఇళ ఖర! క్రి | ఇం ఇగో ఖం? ఫి ఇళ ₹ సఖి ఇల్లి ఇకా 
ఇగ్ళా ఇ₹ా గభఇాా ఇ₹యా, సాగ ౫ భగ భా శ ఇ 
ఇభగాలి ఇ ఇం ఇగ ఇర ఇళ ఖైగ్ ఇ ఇళ గలా క్ల | 

ఇ లంా[ైగా, ఉల శ 56? ఇం [౧ జజ? 1-౯ ఇ 
ఇంగా ₹15 భశ ఇభ ఇంగ! క్షీ, ఇల భళి ఫి లా భళాగా ఖగ 

ఇళ ఇరగ గాగ ఇ₹5 క్రీ ఇ ఇరగ టిం శరాంళ భం 
రా? ఇక ఇ గబ న ఇర భా ఇ ఇ గ [ఇళ 77 

ఇంగా ల ₹ఇ ఇళ గలా? క్షి | 

ఇబాణలా ₹ర్ర భి [గ ఇళ ఇళళి ఫి కటలా ఫి ఇాగాక భి 
ఇ కఠ ఇం?! ల ఇగ క్షి! లా ఇ ఇర్చిల్ ఇ ఇళళి ఇ ఖా 
ఇ కళ ఇళ్ళ భి లి ఇళ ప్రి ఇళళి! ఇబ ఈర ఇస్ ఇ ళ్! ఖై 
ఇఇ! క్లి | ఇ ₹ఇిళ్లారా ఇ ఇళ ఇంఖ ఇ అం ఇగ! ఇ ఇగాగాగా ఇఇ 

భై ఇళ ఇగ క్షి, కాణి ఇ ఇర్టి ఖా? ఇసభాఫి ఇళ ఇర లి ₹ 
ఇ ఇఇ ఇగ ఇ ఇళ ఇక్ ఇరా ఇ [౯|| 7 ఇనా క్రల్టాలిగా ౯7ఇ౯ 
ఇ కర ఇగ శ్ర ఇగ? క్షి | రర ఇళ? రతా ఫి ఇళ ₹2 
ఇళ ఇన్ ఇళ ఇళ్ల్ఫ్ లాఫె, వగ? పి ఇళ ఇగ ల్లి ఇభషక్షి | 
ఇగ్చాళ్ గ ఇళ? ఇర్షగభ ఫె ఇళ ఇళ లై ఇ ఇగ ఇళ, ఇరా గ 
౪౯ ఇ ఇగ క్షి | గాగ ఇళ ఇళళి ఫె ఇళ లి ఇ కళా ఇధి 
ఇ ఇళ! ఇన్ ₹||₹ ఇ ఇగ! క్షి |, ఇ౮5 గ ఇఇ ఇదర ఫి ఇఇ ఖై ఇ 
ఇబ, వర్గ ఇళ! ఫె ఇఇ ₹ ఇళ్ళ ఇఇ ఇ ఇగ ఇ బి ఇభిగ? ప్ల? 
ఇగగా గ 7 ఇాంషెన్ ఫి ఇ ఇగ రగగి ఇళ ఫి ళ్ రాగా ఇఇ 

బై ఇళరి కి, ఇంగ ఇ ఇంచి ఫి ఇఇ ట్ట తగ ఫి ఇ ఇగ 
ఇళ్ల. ఫి ఇభ ల భి ఇర క్షి! ఇళ ఇ ఇభ ఫె ఇగ భి ఇ 
అం ళాటి ఇట్చా గిగా ఫి ఇళ, ఇసి ఇగ భి ఇర కి! ఇగ గ ₹7 
ఇషం ఫి ఇ ఇఇ గా ఇగా ఇ భిళ్ళఖి ఇనా భి ఇళళి క్షి! 
ఇళ ఇళ ₹1ఇఇ ఫి ఇళ బై ర ఇళ ఇళ ౯? ఇనా కా ఇగ ఖై 



కింళ్ళ 

శ్రర క్షి | గగ గా భా ఫె ఇళాఖ్రిళ్ళి ఇఇ గ భి ఇభ, 
ఇ ఫి ఇగ కం ఇన్ లి ఇళ క్షి! భా ఇ! ఇ క్రి గా లళఇగ? 

ఇళం ఫి కా ఇటా? ఆసా భా ఇ ఇళళి బళ ఖ్ 
ఇళ! క్షి | ఇళ గళ గ గజా ఇ ఇళ్ల జం? ఇగ ఇ ఇగాగ 

శ్రళఖ) ఇగ భా క్రి! ఇ ఇం ఇన్ రార ఇ ఇరా 
సాం డా ఇ భాటిభారా జల? | 

ఇరా? ఇఇ బా ఇభ అెాఇస క్షి! ఇ ఇఇ గాభ 
శై [౯౪ ఫి ళ్లళాగ ఇ ఖ్రాోళగా గిగా గారా కి గ కాగా ఫె [ఇ 
ఇ గళ్ల ఇం భిస్లా గాాా ఇగ క్షి! ఇఇ! ఆం ఇబిక్లి భి ఇ₹ 
భాం ఇళ భభి భి ఇజం న గన ఇబ ఇన్ ఇల్లి కి, గళ 
ఇబ్రాంగ శ ళ్ళి ఇగ కా గారా క్షి ఇర: ఇళ్ల కాగ ఇభ కాళ ఫి 
ఇలా ఫె భా గగ భి ఇళ ఇళ ఇరగ లి ఇష క్షి! ఇగ [గ 
ఆళభంగ గ ఇ గానా ఇజ్ల్రాగ ఇ కర గాభ ఇరా! ఇగ! ఇఇగ 
ఇఇ చి పీ  ఇ్య్గాగా ఖ్ ఇఇ కాగా భర! కళా ఫి ఇగ ఇఇ 
ఇకార క్రి ఈ గ బళా ఇక్ బళ భంగ ఇట్టి ఇం ఇళ! | కార్త 
ఇట్ల ఇగ ఇంటి ఇర్యాంా ఫి కగష్షల క్షి! భగ గ ఇళ ఇ ఇళ షి 
ఇఇ ₹0 ఇరగ క్లిాంకాగ ఇర ఇందా ఇల బిల కళంక ఇళ! 
ఇ గొళా ఇం ఇగ ఇళ భగ కింగా గళ ఇక్ ఇం ఇ ర్యళళ్ళ 
ఇకా | జకం? ఇళ్ళ షంలళ్షిళ శం భఇగాగ || ఇఇ గళ్ల గాలా 
ఇగ గ ఇంగా స ఇగరళా చి ఇల్ల! క్రిం గళ ఇ ఇఇ ఫె ₹11 ఇ 
ఇళ ఇళ ఖ్ ఇిఇగాగి గా గాని ఇ ఇళ ఇఇ ఫె కళారంగ ఇ ఇ గాల! 
శర? ఇస్యార ఇగ [౧౯ [౧|| ఇ ఇళ | ఇగ ఇలు రష్యా భగం 
ఇగ గార్ట్యా || ౪౯: ఇభ ఇఇ భా భచాణ్యగ భరణ గ ౪౯ ఫి 
వ్లాజాళ ఇనా బగాషా ఫె కరా ఇ ఇ ఇళ? ఇ ఇం? ఇల్ల | 



కంకి 

ఇభ [9 ఇ 

సెదై?గరగ సధిఇ గ 

ఇక భి ఇళ్లఇగ? 10 ఇగ బైల కి | ఇరు ఇగ ఇళ భా ల? 
ఇగాళా? భర ఇచి ంచ ఇళ ఇళ ర్యా గా ఇం! ఇరా 

ఇభగ ఇరా లగ ఇని షం చ ఇ ఇభ; చాన్ ఇరు ఇ గభగా 
ఖర లళి ఇ ఇ ఇ ఇధి ఇగ రకం గగ 7 ఇ ఇ 

ఇష చ ఇళ శి ౪ ఇ ఇళ ఇళ ఇత్ ఇ ఇ₹చళ ఇభ ఇభ ళషెలి 
ఇఇ ఇళళి ఇఇ ఇ₹జ్ది ఇగ లగ క్షి | 

ఇజ్షిఇ[? ఫె ఇలా ఫర ఇగ ఇళ బళ ఇ ఇ₹జ్ర కం ఇగ ఇల్లి 
ఖా ఇరా ఇ (5 ఇచా భర? ఇగళ్షి | ఇర ఇలా ఇ₹ల్లశి బ్యా 

ఇక గ క్రై భి ఫర ఇచి ఇద్యా ఇ₹షాగ గ భి భళి ఇగిఫె 
ఇం భ్యగ గాగ క్షి! ఇగ గ ఇభ ₹ గగ ఇర ఇనా ఇఖ్లైతి ఇళ 
ఇ గ లి గ ఇగ? 5 ఇళ ఖగ కి గార్చా ఇళ్ల ఇజ్ ఫి ఇళ 

ఇళ ఇఇ క్యా ఇళ ఇం లై కి | ఇన న ఇగ ఇర ₹ళ ఇ 

గ ఇల గ శ్రళా గారగగక రాళ షా. ఇగషణాన్లోా. ఇళ్ల ఇంగా 
ఇక ఇ గఇ ఇఇ ఇభ ఇఇ? ఖై ఇ ఖం తగా ₹ఇాకాళ, 
భళి గా జాగ? ఇగళి ఫ్ ఇఇ! ఇళ ఇంగా కి! గార్చ ఇ్రగాగె 
ఇర్జళష గ ఇళ్ళ ₹ఇళ్చ ఫె ఇళ ఇక్యగ భి భళా ఫి ళ్ళి భష క్షి, ౪ కా 
క్రంళల ఇ 7జి భి గగ ఫి భసాం ఇళ ఇ ఇంగా ఇగా క్షి | 

అగణగగా--ళగళా, ఇళ, గాబ్రి భాగా జాం ఇజం ఇ లగ షె 
ఇర భి కి ఇ ఇగ షి ఖై గ ఇలా ఇం? ఇగ కి! గా 

ఇంతి భళి క్షి; ఇగ? ఇ గాగ జాం ఇ కి; ఇలా ఇగ్లా గ 
ఇ ల్లి ఇ ఇళ భాగా ఇ ఇం ఖైగి క్షి | ఇళ గ ఇ గొళళ? 

క్రి ఇభిల ఇ౯ భి కారి లలి ఫి ఇళ ఇళ లి ఇం అ 

గార కి చెరి ఇ ఇళ ఇరాని ఖల్ క్రి ఇళ లస ఫి గా 
7 భిం కి! ఇంగా రం ఇన్చా కాళ గం-ఇషాంగ్యా భి ఇగ 



శింంి 

బాష, ఇళళి కా, షళఖ, భగం ఇర ఇన్ ఇర గశళ, ఇలా? 
ఇఇ! శి అభా గ ఇలా చిన్తాం ఇ భి ఇ గ ఇళ బై ఇ 

శె ఖర ఖగ! క్షి | ₹ ఇళ్ల ఇభ భి గటి ఇ లగ, ఇళ ఇలా 
ఇగ లా, ఇర ఇగ భర ఇగ తగి శ గరా క భరి ఇ 
ఇ్యషార్గాళా గ జస గా ఇధగా కళల భ్ బృం ఇగ ఇాఖళి భాం 

ఇంగా ఇఇ ఇరగ ఇల గాల క్షి | 

ఇగాదగాా చంచ ఇళ గజి భళా జగ, ఇళ గ ₹2ి క్ర ౯ 

ఎంకి చిరా గా గిల్ ఈ? ఇళ ఆగ భగం భి ఇరా షో 

క₹ంాళగ), గళీగ్యాగా కళ౭ళ గ లగ జ్ఞా భగ! షెళ్లగ గ భగ బట్టల 
ఇళలగ ఇ ఇచ్చా గళ? ఇ తాం ఇగ భగ గళ! ఇగ గరా? 
ఇక ఇంగా గాంగ ఆగగరా ఇ ఇగ (౪౮౫ | ఇళ గళ క్షి | 
ఇలా ₹గగ ఇ--బాఇగ్షాగా ఇ ఆషళా? భంగ ఇళ్ళే ఇళంరాగ)ు. ఇషా 

₹|౫ ఇ ఇల ఇ గఇారక, ఇసి కళ, ఇళలగి గ ఇరా? 
లగి ఇ గిరు భాగ? గాగ లిగా, ఇ ఇంక! గ [గా ళన కాళ 

ఖగ ఇ ఇంరా ఇగా భి [| ఇ₹56 ల్లగ, ఇడ ఇగ గ కాళ ళా. క్రల్టాగ- 
శం ఇ ఇగ ఇ ఇళ గొల క్షి | 

గభగాళగా--ళాళా ఇళ, గొళ్రి భాగ, ఇగ ఇభ ఇ భగ గ 
ఖగ ఇభ శ కళ ఇగ ఇగ ₹ర్ధి భి ఇ; భి గ ఇంళ చి కఇగ7 లగ 
క్షి! ఇభ ఇ ఇఇర ఇగ ప్రి | ఇబ ఇళ కాల గా కై, ఇగ 
ఇ ళా గొలగ క్రి |! గిలి ల గ ఇళ ఇష 0 ఇఇ ఇగ ప్ ఇని 

జగ శి! బాం ఫె 145, కా ఇ ఖల క్షి! ౪ లి గొళళి క్షి | 

రణల లగ! కి | ఇళ్ళ ఇభ ఇకా! ఇ ఇర గగ ఖా లగా 

ఇళ్ల కైట్ ఇగ; ఇంచి కాళ! ఇ క్రి | భగ గగ గ ఇద్యా ₹ా 
ఇ ఇర ఖై ఇాభాగగ్ గి ఇ₹1/₹ ఇరా క్షి, ఇఇ గా భైళి క్రి 

ఇలా లం కి! ఇష! ఇ ఇళ గా బై! క్లి | ఈ ఇ? క్వాణ ఫరా! 
₹851 కి | ఇనాం గళ? బటి శి! ళా ఇ గిఇలి గ ఇగ? 
ఇల శి! ౯417 ₹౯లి ల్రైషె ఇళ ఇళంళాల్లి ఇగ! శధార్తాగ ఇ ఆగ 
ఇ కి! ౧౫ ఖగ భక్షి | 



శింటి 

ఇ్రిళణాగ-- ఇర రగార్థ్థాళలి ఇస్టగగాభ ఇభ ఇట | 
ఇజాలగాభు కాగి. ఇసి ఇంగాలగన్యా ఆగ 1 ఇర్ధి ఇట్ గ ల్లి 
ఇ ఇళళి ఇగ ఇగ! ఇ ర్యా ఇగ భింఇగగ ఖి భగ ₹71 ఇ 
ఇల్లా లగి గం భా? ఇళ ఇం భర శ్రి! కరగ కగగగా- 
కాం ఇలాగా చాలగ్నా | ఇర [ిాగారళానళ ఇళాగా 
ఇళాణాళళంళగ్ని 1 ఇగ ఇర ఇగ భళి ఇగ ధాం ఆగ్గార్పళా ఇ 
ఇ లగా ఈం ఇ అగ్గాంళ! ఇ ఇఇ ఖగ! [1 ఇం భగ క్షి | 

కనాన ఇళ్చళచి ఇ ఇళ ఇళ్ల కా ఇళ్ళ గాళ్రి భాషా. శాఖా గాఖాళ 
ఇభగ పి ఇగ ఇళళి కళ భా షాల్లి ఇ ఇభ ఇష ఇగ ఇ 
ఇ ఇ₹ల₹ ఇం౭ ఇ బగ? ఇగ క్షి | ఇల లి ఇళ కి; భాగా షె 

చాభరాగ భగ? సి గెఇల్ లభి ఇభ క్షి, ఇళ ఇక్ ఇ ఇలా భళక్షి | 
ఆభరణ ఇ ఇష్ ఇగ గల్ల (౧౮5 | గరా ఇగ, ఇచ్చె కదా గా 
ఇళ్ల ₹ర్ధ ఇ గక ఇజం గ ఇ భరి క్రి ఇళ నం ఇగ శ ఇళ 
ఇం గొలల క్షి ఇఇ? గాభ ₹[్7 ఇ ఇగ ౧౭౮? క్రి | ఇ ౯18 
అరక! ళ7 లె క్రి ఆర్త ఈ? శి శ్రళ్ ఇల్లి గంగ 1౯5 [౯ ఇ తృ 
చం క్లైగ? క్షీ! ఇనా ఇగ షా ఇగ ఇ గగగాఖి ఇం ₹₹గ క్తి 

అగ ళా ₹ గిఇలి్ షె ఇల భగ క్షి! ఇలా [సంచి ఫఇళ గ జరి 
శైళళ షె భళి క్షి | 

ఇఇగలాగాాష[కళగ ఇంగిళగాన ౬1244 ఇళళి ఇ కృషి । 
ఇగ గఇంజరా శ్చరణ ఇగ ₹లి: త్రధలలా ఇభగషరసె 1 ఇళ గర్ట భ 
ఇక! ఇ కఠ ష్ ₹౫, ఇరగ ఇం కైనా, (4/6, కాశ, కళ, ₹₹ ఇ 
ఇబ ఇళ? ర్ర₹గగ ఇ ఇళ గంగా క్షి | ఇళ శా!గా ఖాళి చి గాంగ? క్షి | 
ఇ ఇళ, ఇళ, ఇజ్రి ఇషా గ్రాఖా ఇభాం భళా ఖై ఇగ ఇల 
ఇజ్ర శా ఇళ ఇ షె బైల ఇభ ఇరా షె భై ల షి భార భళి క్కి 

179 ౧ ఇభ భర క్రి ఇభ (౫ ష్ ఇ (౯|| కి, ఇనా షె 
ఇళ లాల భగ గొలల క్షి | వా జైల? ఇ రాం గణా ఇళ క్షీ | 
గం షక్ ఇ ఖగ గాం ఇళళి క్రి | గాలి ఇల్లి భం క ₹55 
బెల శి! ఇబ బగా భళా లి క్రి ఇర్యా ఫి ఇగ లా ళ్లా 



కింళి 

ఇగాక్షి! ₹౯్జ లా లగా ఇ ఇను ఇట్లని ఇళ భా గెల్లి ఖె 
ఇగ ఇల! ఖర క్రి గారా ఇరా భారా ఇళ్ళ ఇ ఇల్లి గా ఇగ; 

శా ఇ ళాల, ఇళ కాకి! కళ ఇలా ఖై కి! ఆగాక ఇల్లి 
ఇ భళి ణా గి భగ భంగ ఫి ఇళ ఇషా ఇగ ప్లి--ంగా గా 
ఆగ ఇం శారా గళ భాం, భల షె ల ఫారాలు ఫ్ ఇఇ భగ 
లలి శి! ఇ ఇ ఇ? భలం ఫలి భాగా ఇం, ఇర ఇ 

కనగా ఇళ ఖి భెంకర్టగ ఇ ఇస భిలి కి! ఇ భాం ఇగ 
౪! ఇల్లి గారా ఇన ఇభిళ్ ఇగ ఇస్లాం షా ఛి భల గగ 
క్షి! గగ ఇభాంలా కాగ! భళి కి, ఇళ భాం ఇగ కి! 
ఇబ ఇళ చెం, గలి ఇష ౧5 గాంగ క్షి! అశ ఇగ ఇళ్ల | 
ఇఇ ఖా కి ఇంగ ఇభ ఈ? ఇం ఇలా 7జి స్లి | ఇళ! 

అభా భాం ఇఇ క్షి! ఇళ ఉల క్షి! ఇగ గాం బం ఇం 
అగా భళి కి; ఇగాాారి, పా షి ఇల? ఇరాక్! ఇఇ ఇ 

ఇంగా భి ఇల ఇగ్యా? ఇగ క్షి | 

ఇంంగగ--చళ్ల ఇళ, ఇళ గాళ్స్ ఇళ ఇభ, గు గళ ₹గా 

షె ళ్ళి ళం ఇళ్ల ఫి కళ భాగ బ్రిళి ఆని ఇగ రాగ ఫి ఇళ 

ఇఖ గ కశ ఖగ క్రి! ఆఅల్స ఇగ గ ఇం ని ఇ గారా పి | ఆం 

౪౪౭౪? ₹₹్ల5! క్లి | ఇళ ఇల్ భ్రైగెక్లి, భయా తఖ ఇగ శభ కి! ఇళ 
గళ? లి ఇభ భభ భాగా ఇల టికి, ఇనా కిచ ఇగ ఇళ్ల గా 

ఇర్యళ ఇచ ఇర ల ఇ ఇ కళా ఇగ కారక ఇరగ ఇగ గీ! క్యా 
ఆణి ఇల కి! గం ఇళ ఇలా ఇళ క్లి! ఇగ ల భగ 

శై; బాగా ఖిళి ఇ ఇఇ ఇళ ఖా భళి లగా క్షి | ఇగ ఇళ్ల 
ఇళ లల ఇభ భి భల కాళ! క్షి | 

ఇగంలాగాాచ?ి? ఇళ ఇభ, [గళ్ల భాగా ఇభ, ఇళ గళ 

ఇ ఇగ ఇట ఫి ఇళ క్యా భాగ ౭ భి భళి ఇ ఇఇ? ఇ (ఇభ! ఇ6 
ఇళ కి అన్య గల? ఇ భాగా ఇ ఇళ గా ఇల్లి భై! ఇల 
ఇఇ భిళంఇగగా ఇత వాపి బ్ర ఇగ! ఇ క్షి! ఇ 
ఇలు ఇ ఇ? శ గాం ఇ క్రి గాలి ఇరా ఇగ కి | 



[కం 

ఇ ఇగ భగం ఇ క్! భరి గ గాం? ఇ ఫి ంణని్ ఇలా 
ఇర కి! ఇగ ఇంగ భళి క్రారళి గ క? ఇభ భగ కి | రశ ఇగ 

లంచ ఇష్యగ భాగ ఖై భల! ఇ ఇరు భం క్షి! అ (7 
షె ఖైఇ క్షి | ఇళ్ళ ఇాంగ్గాళ!న ఇల్లి గార | కాణి ల శి! ఇభగా 
జాం ఇ కి, బాగా ఇ ఇ? గళం గా ఇంథ 
తెలాషాన్షా గా ఇష ₹ ఇళలగ), గళ్లాల గ ఇగగ్షగగా పాలా కస ఖా 
బార్యా ఇళళగా భగం ఇళ ఇరగ ఇళగంు భారా గా ఇ ఇచ్చా గళ? ౯ 
కన) అగా ఇళ లగా కాగ + ఇభ? ఇళ గాలా క్షి | 

ఇం౭గాలిగా---ళల్ల కళా ఇభ గాళ్రై ఇలా ఇగ గాగ ఇ లగా 
ఇ ఇగా ఇల్ల శి కాళ భళా చ ఇర ల్లి ర ఇళ ఇ ఇగ ఇంగా ఇగ స్వ 
ఇగ గాంగ? శి, ౧౯౯౯ ఇగ ఫె ఇరా ఇగ ఇష్ గ ప్రి | ఇందా 

ఇ₹౭6 ₹₹|| క్రి |, భళ్ళు ఇగ! క్రి |, ఇభ ఫి ఇళ ఇ ఇగాళా ఇగ కి | 

క7గగక ఇరగ భల క్షి, ఇర ఇలా ఇ గ ఇద్యా భళి ళా బి ఇ 
భళఖల ఫి లా భగ కి, ఉంషాలి ఇగ ఇ ఇళళి ఖగ? శి | ఇల్లా 
౮120, ఇ, భళా ఖగ ఇళ్ళ గ ఇగశ్టీ, ఇళ గ ₹ళ భబ్రభక్షి। 

ెజ్షగగ ఇర్టగ ఇరాక్ ఇం్తై ఇగ గ ఇష ఇగ ఇం ఖ్రైగ క్షి | ఇ ౯౧ 
ఇ (రిళ ఇర్టగ లగ? క్షి | గళ ఇళ? భి ఇళ్ళ భగ క్షి | 

ఇగలాగాాగళ్లి ఉగ, ఇళ, గాబ్చి భాగా, ఇగషాళ, ఇభిల ఇ గ్యుగ్గా 
ఇ ఇర 17 ఇళ శ క్యా భాగ బి గ ఇఇ భి ఇ గ గళ? ఇళ 
ఇళ కి గాస్తై ₹₹ ఇ ఇళళి ఇట్ల ₹ళగ4! |, భాగాల ₹| గభల్ షా 
కళ గగ కే! ఇల చ ఇాగాగా గొళగా ఇర్టగ లగా, ఇగగషళా ఇ ఇగ 

ఇగ ఇలాగ భగ! ఇ ఇళ గార్ని క్షి, ఇఇ ఇళ్లగ ఇ ఇం ఇళ్ల ఇళ! 
56 క్షి | భ్యాగగా భి ఇగ ఇళ క్షి, తా రష గ ఇస? భా 
ఇ ఇళ లి ఇ ఇఇ గ! గి ఇజాక ఇగ! ప్లై | ఇట్లా భి ఇళ్ళ భగ 

కి, ఇల ష్ ఇజం ఇళ క్, గాగ ఇ ఇభ? లభి ఖర శి, రాలా 
ఇభ (౪ ఇర! క్షి, ఇగ ఫి ఇ గ కం ఖగ శి |! ఇరగ ఇల్లి బిర 
ఇళష? బ్రఖళి 46 ఇళ ఇ | ౧౯ ఇ ఇల్య భగ! క్షి | 
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ఇగాంగంాచళ్ల ఇళ ఇగ ఇళ, గళ బగాఖి గాగ ఇ గగ్గా 
ఇలా ళా ఇల గి ఇళ భాగ ఖై భి భాగ అంకం ఇళ క్షి! ఇళ 
ఇటే ఖై క్షి, ఇగభగణల) ఇ ఇఇ ఇర కి! ఇంటి ఇగ గ 
ఇం రల గింర కి! ఇరా? * రఫి ఇల శి? గాగ 
కి, ఇళ్ల ఇళ ఖల ₹ ఇళళి భగ! కి | ఇ₹గ/[[6! * జల కాగ 
ఇ బాగ్యా భగ క్షి, ఇ ₹గఇ కల్యా ఇళళి ఇద్యా? ఇల్లి ₹ 

గషగంగ ఇలాగ గాం భ్రైగ క్రి | ఇర్టగా ఇం ఆష్యారాగా గ జరగ్గా ఇ 
ఇగగా కాగ ఇ గారి, (4 క4 గగ ఖగ ఇ ఇల గాలా క్షి | 

కషణగా-గళి ౧|| 7 ఇ ఇ భాగ ఇట్ల చి క్యా భాగ ల్ల 
గ ఇగ? ఫె ఇరా లి ఇర క్రి బగాబగల ఇళ్ళ ఇం భగ క్షి | 

ఇగలగ!గా ₹ళా, ఇంళ ఇగ రగ: షగగ భగ భగభగ ఇగ రక్తం లగ, 

రజ ఇచి లై? ఇ ఇళ గలా క్షి |, ఇలా రగ ఇ భాగా ఇట్ల ఇ ఖ్యగ 
గాగ షె ల గ కళ ఇ పిల్చా ఇట్టా ఇ లలి ఇల్లా ఇగ ఇగఖా 
షె ఇరగ, ₹| షా గాలా ఇళ గ గంగా ళ్ళ ఇ ఇ? ఇ 
ఇ గొల క్షి | 

చారాగాాచిట్ర ఇళ ఇళ సళ్రి ఇగ ఇఖం ఇ గిగా షె ఇజ్ఞి భాగా 
ఇ₹జ్రైళి ఇళ భి షల ఇ ఇరా ఫి గాగ గ క్ల 755 క్రి 
ఇఇగ్షా ళా గ భగ బైళ్గశ్షి|[ కశ ఇరా లగెక్షి, ఇటీ ఇస భి ఇభ 

ఇళ) ₹౯ర ని | భాగ్ ఇ 07 ఇగ క్షి | ఇల గగ గ ఇ భష్యగ 
భాగ భై ఇ ఇస్ ఇగ గ ఇళాలం ఖై క్షి! ఇం కళ భైభళ 
ఇభ? భై ళ్ళ! గ జైల ఇంభగ! క్షి |! ఇళ ఇ ఇంగా క్షి | భాగాన 
₹ళళ కి, కఠ ఇషాలి ఖగ క్షి! ఇష్ కాకి గిలి ఇళ! క్షి | 

చిరా” ఇంగ? క్లి | (ఇ ఇల్లి భళి 1 

ఇళ ఫి ఇగ ఇ ఇళ ఇఇాగరళాం షా ₹జ్ఞి భ్ ?6 ఇ 
ఇ ఇజ్రాళళ? ఫెరా ఇ ఇం భా ఇ! ఖానా ఇగ కఇం గాగ? క్రిం 
ఇాఖి క్రఇగ[ల[గ ఇగ తళ ఇళ! ఇర అను ఇ బళ 
క్తడ/₹గ[;గ || గళ ఇ₹ాస్తాగగగా బ్రరరా ₹ ఇరాని | ఇల్ 
ఇళళి ఇ ఇగషాంగ[గాధ్యార 1 ఇనా ఇంగాలి/గ అగాఇగ ఇాగ్గి- 



కిల 

ఇళ | ఇ భా? ఖకారగా గ కిక, ఇలాగ లృ ఇ భ్ ఇ ఇగ 
ఇలాగా గం ఖగ, ఇళ భా ఇళ్ళ? ఇగ ఇ బ్చన్యా తి ళా గాగ క్షి | 
ఇల ఖై ఇళగా ఇగ లగి కళా ఇ బిళ్ళా ఇఇగ్ జాం! గ గార్ల, 
ఇరగ భాం గళ ఇళ? ఇ గాకా చి ఇం గాగ ల్లి | ఇభ ఫె ఇలా 
ఇ ల్చళ ఇ బాన ఇం ఇ ఇంగా భక! ఇగ ఇలా ఇగ్గాశి క్ల 
భళా ఇ వాళ ఉళ? భళి కి! బాగ భ్యాంళి భగ క ఫె క్షి 

ఇల్లే ఇళ్ల ఇగ గ ల్పళ ₹ ఖగ గ ఇరా ఇళ్ల 90 ఇ ఇఇ క్రి | కాళి 
ఇళ గాం ల్లి ఇబ్ట గళ గ లగ ఇ ఇళ గ ఫై ఇాఫె 
ఇ₹౮ ఇగ [గళగ ఇబ (ఇ ఇక రర ఇగ ఇగ క్షి! ఇళ ఫి ఇ 
ఈగల ప్రార, ఇ ఇలా ఇల్ల భి ఇశ్రా? ఇ ఇర్టైి భి ఇాగళ[? లై గగ 
ఇళళి గారా క్షి | ఇ₹రరాలగ్యా ఫి ఈ? గ ళళ చ ఇ ఇభ ₹ర్ట ఖ్? ఇఇ 
ఇ౮ లగ! క్షి ఇ ఇళ గొల క్షి | ఇ ఇజ్ధళాడి భ్ గ ఇగ? ఫె 
ఇం ఫె ఆళిభైాాాలలా ఇఇ క్రాళళ ఇషా బ్రాల! ఇళ 

కథా క్షి 

ఇళ ఇబ పి ళా గ ఇరగ రక్టకి! ఇ ళ్ర భళా 
ధా ఇ బ్ర బగ ఇ₹౭ జెళ్ళ! | గ ఇ క్యా ఇయ, ఇ₹ ఇ గ 
నగా రాగ ఇ? బార్యా ఇ ఇగ ఇల లగ, ఇర ఇ బఖర ఇరా, 
ఇర ఇ 97 గన | ఇ ఖై ఇళ ఇల, ఇళ ఇ భి గారా ఇగ 
వాళళళ జల | సరీ ఇగ ఇల్ల ఇ₹ర్రఖ! ఇజ్ గ ఇభంఇగా ఇ 
తళ్ళాళ క్షి ఇగ: కరా గళ ఇ7 గారా | 



గి భక్షి 

గరం? ఫి బ్యాం ఇ₹రిరా ను ఇళళి! 
ఇ ఇళళార్తగ కళకళ ళష | ఇరషర ఇషా ళల కరా 
ఇాగి[ం 11 భళి ఇం ఇభ ఇళ ఇట్రగగరాంరా రాగా: ఇల్త్య [57 
జా | రాఇ7 ఇారష్థా భాం భర్యాాంటిళన? ఇళ? ఇగ 1|| ఇఇ 
ఇ ఇష ల్పళ ఇగ లగి క? ఇగ ఇఇ ఇ? ఇఇ భగ క్షి! ఇర ఇ, 
ణా ఇ కా జం భం ఇం 5, ఇ భాం, భం 

ఇఇ శ ఇం భగ! క్షి | 

జాగా? గళా 

ఇ ₹జ్ధి ఇళ? ఇ ఇర ఇ ఇధి రవి ఇగ? గా? 
తాషగాభ్యా? | భళగాగానాాఖ్యా ఇగ భారా? 11 లగ ఇ ఇఇ? 
ఖ్ ఇగగా ఇషా కంభం, ఇభ ఇ ళ్టాా ఇగ ఇగాిఖ్రా! ఇ ఇళాక్షి। 

ఇ ₹రి ఇబైాళర? గ భగ భి ఇంధా--చం్యగాంగ ₹ ₹%= 
గగాషగాాగాగ్న | కళళ ఇటైగాళ్ల బరి ఇం 1 గ ఇ ఇ్య్ళా 
ఇం భైగెక్లి! గ ఇ ఖా? ఇఇ 95 భగ శి! క లగ కి! ఇరగ 
౯౮|| ₹₹5 క్షి | 

ఇ ఇళ ఇబ? ఇ ఇగ భి ఇగ ళగగర్యార! ఉల! ఇరా. 
ఖ్రంనాగిళళి | ్ యాగోగళళ: కి లాగి 11 ఇఇ భం గాగ ఫి 
ఇభ శి ఇరళి కి భా శి, జంగ ఖా? ఇం న్ట్ ఇగ 
ఇగ భి క్షీ | 

ఈ ఇర ఇల్లి? గ ఇళ భి ఇగాభ--లభారార్ష ఇళళ్లాడి బి 
కాాాళాగ్నా | ఇలా? రాఖం. భాత్తాసిళన్నా 1 రాగా 
₹5), సా (గ ఇ ఇ) ఇ కళ ఇ గర్బ ఇళ ఖ్ భష రాగా 
ఇ ఇల్చా లగి రా ఇభ ఖభాంళి ఇళ్రాక్షి | 

ఇ ఇ ఇశ్రా ఇ ఫై భి ఇటా చి?్ ఇగాగబగ ఇ కా 
కాళ్ల ఇళ్ళ | ఇభ భాగా ఫి రారా 1 ఇర ఇిగగ్ళా 
రగ ఇ గర్భా ష్య భ! ఇగ భిం శి ఇళ్ళిఫ ఇఇ శి | 



శిగిళ 

గ 77 ఇబ? గ ఇల ఇ భభ?--ాణగాగంగం ఈ 
ఇగాంగారాళ. |! గాగ ళాషళ5: ఇ|౯ సం ర్చి 11 ఇ గ 
ఇజ్లై్యా ఇగ ఇ అకాల (6 చేళి? ఇళళి) ౯ ఖగ కి [లా క్యా 
ఇ లషగ చి ఇగ భగ క్షి | 

9 ఇజ్రఖ ఇబ్లిగ ష గళ ఇ ఇగాభగాాగగంళితా కాగా 
రృణఖళంగాాళాగ! ఇరగ డాగ భళి కషాళ్ష్నా || ఇగ ఖి 
ఇ౭5! కి భళి క్రి కళ ఇ ఇలాగా లగ ప్పి ఇషా భి ఇగ లలి 

కి | త్ర (౮౯? క్షి | 

ళల ₹ళ్ర ఇఇ ఇ ఇల్ భి ఇఇాళ[ాాచాాగాంం్ళ ఇల ఇలా 
ఇశజగగ గా: | ఇషా గాధ? ఇచి ఇజ్రభగన 1 ళా ఇరా 
ఇగ భి 8 భళి కే, ఇ ఇస ఇ [ఇ భర శీ | 

ఇ ఇర ఇళ గ ఇం ఇ ఇలా రష గాాిక్యోజ్లా 
భ౭గళ్యా్కళగ | ఇళళి కాగ/గ్యాళళిఇగగ్న || ఇం7 జైల గ 
ఇగ లగ కి! ఇగ ఇల ఇగ ౯15 ఖర కి | ఇం భాగా భి బంక 

ఇగ ఇఇ ఇళ క్షి | ఇనా ఇా5? గంగ క్షి | 

కార్తి ఇశైఇ? ఫ ఇళ ఇరా 

( ఫెర్ట్ర ఇళ్లిఖు? ఇ ఫెర్ట భి ఇగాధగాాఫతచాగా కం ఇగ 
కాగాక [రఇా్లైం |! ఇభ గరా గానిఇ[్ ఇగ 1 క, 
ఇ కెల లగగ ఇచ్చి కళ) ౧ ఇ ఇగ గంగ ఇ భాళచి ఇళ క్షి 

ఇ ఫర్ర ఇళళి! ఇ క్యణ భి భరధళాాఇగగాళటై శాం: 
ఇంిళ్లి ఇళ్ల: ఇళ్ల | శళళాగ: భాగా ఇ ఫెర్టభథగషని | ఇ 
శ ళల, గా ఇజం శ్రా శి కళా ఆ|| ఇ శా, ఇల? ఇ 
నాగా చి ఇళ ఇన ఫి ఇళాక్లీ 

ఇ ఫెర్టి ఇజ్షిళభ! సళళ భి ఇభ ళానై ఇళ్ల ఖగ 
శారా ఉం | ఖాళిగా బగ ఫి || శ, కల 
ఇజ్రి గలి లల ఇళ్ళ ఇ ఇగ ఇ ఇచి ఇళ్లకి, 



శ్[ిగ 

౪ ఫార్ట ఇల్షాళన? గ ఇల్లా భి భగటశ్చ్రి షత గగ ₹1% 
ఇగ ఇళ: |! గగ క్తగం కగు కళగా ఇని ఫెర్రళగాన 11 ఇఇ 
ఇషా ఇని ఇల గ త్చ్రఇ్ ₹ కళ, ఇరగ ఇ ఇఇళ్ళిగా భళి క్షి; లగ 
ఖ్ ౯/౯౯ భగ క్షి | 

ల కర్ట్ ఇత్ర ళళ? గ ఇళళా ఖ్ ఇళ జళారగగాలు. ఇబ్లళి[ా: 
కాళ్ల ఇగ: ఇ |! ₹జ్రగళ ₹ ఇగ: బగా ఫర్ట్: || ఇగ ఇ 
ఇగ గ ఇరగ ఇ క్రర్ణాళళ చి భగత్ కిల ఇర ఇం లగ! క్షి | 

ఇ ఫర్టై ఇలా గ ఇ₹్రై ఇ భాగళినా?్చకైే: ళన ఇల్లి 
గా ఇళ | ౮౯ ఆ|| భజ? [1 6: ఫెళ: [1 ఇర త 
శా ఇళ్ళాగ ఇ ఇళభిళ ఇం7 క్లైగా? క్షి | 

౩ ఫెక్ట్ ఇళ్టాళన? గ బా భి ఇటా కాడి? గళాలు ళా: 
బృగగాగజం | వ్రళళ ఖ్రరగ కళ బృళం ఫెర్ట్రళళాంగు 11 ఇ్రాగ ₹ గజాల 
షా గాగ లి కి! కలం కి; తం ₹గ౫| భగ క్షి | 

ల ర్చి ఇల్లైళగ? గ ఇళ భి ఇఇాద[!--ల్చాభ్రగ్షాళ్తగాలి క్లిగ 
ఇస్చాాాషగ్ల | ఇఇరంలా ఇళ! ఇ ఇఇ ఫెరా || గా ఇ ఆగి 
గె ఇగ? గగ క్షి! ఇగ ఫి ఇగ ఇ కాళ! లగ క్షి | ఇజం చ కాలి 
5 ఇలా ఖైళ క్షీ | 

ఇ కస్ట వాజి! గ ఇగ భి కారళగాఇగాగా భళి? 1౯1 
ఇళగే: ఇల 7౯: | గధగగాగగ క్రళగభ: ఫెర్చిగాగ: 11 ఇగ అల 
ఇ ఇ ఇం, కళ కాగా చి కళ భి ఇభ ఇ ఇళళి ఖగ క్షి 



గ్ 

ఇభ! ఇఇ ఇ 

₹జ్ర యాగ ప కశ్రాత ౫ కక! 
ఇగాభగాా( (1) ఇ ఇక. కాంగా ఇ భాంాగగగ! 

గ ఫె ఇాగాాక్రలి లా ఇ ఇర ₹ ఇభ గా ఇర ఇ 
ళ్ ఇళ్ల ₹55 ఇల్లి ఇళ ఇరిం చం ఇచ్చా శం ఇగ. గాగ 
ఇ ఇళ ఇరగ గరగర ళా?! () ఆ, ళం ఇళ గాకగాని కాళళ 
ఇం గాంగ భక్షి, ఇష ఇజ్ర శక్యం క్షి! ఆఇగా ఇళ ఇర) 
ఇరా? ఇరగ కగు భత ఇళ, ఇ ఇఇ! ఆల ళా |, అభం 

కోర ఖ్ | (ఇ) ఇ ఇగ ఇళ. బరా ఇ భంగ గగ సళ కి [ిధంళ 
ఇగ రాగా గ ₹జ్రాష[ైర భళా ₹ ఇలాగా ఇళ ఇళగా క్లగ్శాళ, 
ఆ|| వాం ఇల [0 ఇ ఇగాఇ, నాళ కళగా ఇళ ఇలిగ్గా ఇళభి 
ఇభ గ₹ (౮) త్రళ! ఇ; (() ఇక ఇరా తేలి ఇ క భా. 
ఇ₹7. ఇ. ఇాగా గ సొంళ్ళాకిషంం, కాగాషి ఇర ఇ షెగాళ్లా ఇ ఇరా 
విగ షా ఫి ఇ ఇ గాభ్య్ధాగ, ఇఇ ఇలా షెళ్లిర ఫం, ఇఇ 

భాం ఇస గా ఇ ఇంగా బలగ, కఇగాళగి ఇం లజ శ్వ 

(ఆ) కాం భళ్లాం భారా ఆం భల ఆకార 
ఆ[గళ్ళి (ఇగ. 

₹| ఇళ ఇధా అం శం లం ఇచ భగం కల్లి 

ఇషం ఇగ ఇం గారా ఇక భళా? ఇరా ఇళ ఫి ఖగ గ 

ఇషం గ ఫస ఇగ ఇగ షె ఇగ్గాాచిజై ఇగ ఇ ఇగ క్షి | 



[కం 

ఇగాలాగాా-((1 ఇగ ఫి కాం ఇషా ఇసి గరాగళ్ (1) 
గళ ఇఇ ఇళ్లిష ఇంగ రళ్లా ఫి ఇగ అగగాలి ఇ 
ఇని? గళ (స శరత భ్ ఇ ఇధి గెల ఇల్ల ఇరఖాణ 
ఇఇ (౧) ఇ. ఇలా? ఇాగాంఇంభాలన్తాం త ఇరా గారి (౧౪ 
ఫె గలరాధాంలాగా గగ ఫ8-ఇ-9ల64? తృాఖి 4 | 

ఇంగా ఇఇ [ఇగ గ జాలా, ఇగ ఇళ్ళ శి ఇళ జాగాగ ఇంగా 
క్రళ ఇనాం ఆసా గగ, ఇల ఇజం ఇఇ భి ఇగ ఇం గా 

గగ ఇ|| కై ఇజ్చ ర ఇళ జై? | ఇఇ గ₹ర్రలగి ₹౯|గాక్షి | 
(4) ఇఇ ఇ-- 

ఇక ₹క్ట 065 షెక్లి, ఇల్లి ఇ ఇర ఇభ గా? చ 

ఇద్ధగ ఇ₹|షఖ్ ఇగ ఇగ, [ర్చ ఇఇ షె ఆగారా ఇళ ళగ్లాగ ఇ ఇరగ 
ఇగ ₹ళళ1 (41 ఖై ఎల ఇ్ళ కాగ్ ఇష ఖ్ గం తష! కై 
గాగ, ఇగ! భగ వషలాగ ₹1 | 



క్కిల 

(ఇ) ఇ. గాగఇళళ?--గాభి-ఇగాంళళి-గ ఇగళ్ళగా ఇ ఈ 
ఇకార కఖా 166% ₹౯ 10 | 

క్రకళ[--చ[గాఖ లాగా లా ఇచి గళం ౫ షె ఇర్ట్ర ఇరా షె 
ఇళ్ల భళఇగా సాల ఇచా ఇగగా షా గ. క్ల, ఇ₹గగాషె బార 

అిళ ఇగాగాలగ్యా ఇగ | 

చ జాం ₹ఇఇ₹ | ఇష ఇగాగా లృష్యడ ఇల ఇగ ఇ | ఇగళ[ఇ 
ఇద్ర? కళ | ఖరాగా ఇ(షాళగక్షగ ₹స్షై | 

(6) ఇ. ఇంగ్గళభాగి ఇగళళభరాంాగా గ. సళ్ళా [గ [లం? 
ఇాగ్రళ్ ఇ కిం గాగగగ ఇళ ఫితళళ ఇల్ల || భాగా ఇస్! | 

కృళర[-షెగ ఇళ్ళా గళ ఇ ఇళ (ఇగ బ్యళ, 02 షెళ్ళ గొ 
ఇ₹0౭గష ₹ ఫిర్చ, ఇ₹గగా సె ఇ. క్యాత్ళా | 

ర్షళఇళా గ అళళ! ఇల్లి క ఇజ్ గ “ఇళఖ!2' కాగల? ఇ 
ఇరా? భి ఇఇ ఇ గిగా ఇల్! కళ్ | షన్ ఇంగా ఇల్లి ఇ | ఇఇ 
ఇర సా కాగాక భి | ఇగాళ ఇ ఇ౭5! కాళ రాగ ఇ౭౭ కళ్ | 2 ఇగ 
ఇఇల గభిఖ?₹ గళ ₹ఇాఖి ఇగ ఇ | 

రరళాణాగా-- (1) భఇగా[్ష్న (₹గగా ఇల్. భగ ఇ₹ ఇ. 

ఇ₹ఇ్చి ₹. కం-గాసిఇం ఇళ్ల ఇఇ ఇగణ్లీ ళా ఇఇ ఇకా ఇ 35|| 

ఇగ! ఇళ, ₹ఇఖంం శి కళగా ఖి | (స) ఈల క ₹ళషాజారఇ-గాలా- 
ఇషగా సె ఇగర్షళ్ ₹ఇగేగాార్ళగ గ ఇ ₹జ్రాజాంలం ఇ షర ఇ | (ఇ) ౯. 
ఇ౩గి ఇష ఇసి (౮) జ ఇని భక్ జరి (4) ఇ. ₹97ఇ 
ఇరా ళఖల ఇగ ఇల్ ఇళళి షె ఇ₹ఈ0ఉ గలిగి (ఇ) 
9/7౯ ఇ ఇఇ గా! 9₹గ ఇగ (6) ఇల్లాళ్లు ఫె ఇషగారెకభ 
ఇాభ్యాంి గగఇజ (₹710₹ | 

ఇక్రిళలగ--గభ ఇంఖాగా ఇగ? లృ, ఇఇ ఇభ షలంళ ₹5ల 
వాజ్ | 

జృశలో!-రాగా-ఇఖ్, ఇగళాణగ షె క్ల, ఇర్చల్ షె ర్ట ఇగ షె ఇర, 
౭౭ బళ గ కృ ఇరగ ఇ ఇషా ఇడి భర శాల గ్య బళ | 



క[గ్ళి 

ఇళ్ల గలం ఇాంయ్ళా ఇర్టగ గాల గాల సారా), ఇషాగ[్షా ఇ? 
ఇగ ఫె బ్రల్ళాణా షె ఇళ్ల్ (ళా శా ఇళ్ల ఇఇ ఇఇ ఇగ ఇ క్షి ॥ 

(ఇ) ఇభిగాగి కఇరాం, తభగాళగారా లాగా గగ ఇషరషి-ఇిలం్ళ 
ఇ11గళ్ ఇ కష కాళ్ల ఇలం9 షర ల ₹౯ ఫం? ఇభ సిషళ గ 
అళ-ర్మం | 

క్రాళళ[-ఇళ? భాగా ఇగారాగషి ఇ, కృ రగ ల ఇ, ఇస్ర ఇళ్ఞ,. 
ఇం౭షా బ్ఞ, గారగషా ఇగ భగ ₹5౭ళఇాలాగష షా | 

ఇళ్ల ఇఇ ౧6 ఇగ శ భి గా | ఇర్చాళ ఇలాాఖ అ ఖి 
ఇగ గగ ఇళ ఇరగ చ ఇగ గల! | 

(3) ఇ ఇంనాగా భఖ సింగి ఇఇ ₹. 3 ఇళ్లకి ఫిసాసిం | 

క్తళల[గాఖిళి రాగా ఇగాణాగా షె ఇ గ ఇర్చైళ్ షె ఇస్ర ఇరగ ఇ 
ఇంరగాషి బృళ్ళ ఇ17గ షె కృళా ఇరా షె ఇ ఫె భఇ భల ఇ్యి ర్యాళ క్షి | 

గగ ఖ కళ షా ఇల భగ ఇ ఇగాజ్లై్యాం ఇం ఈఈ ఇల భాగా 

ఇ|ఇఇ![క్షగ ₹క్షగ! + కళగా ఇళ ఇల్ల ల్లి | 

ఇఇగణాఇా- (01) ఇళ ఇషళళఇళి భర రగగాా-షళాగా ఉషగగఖ ఇ 
గఇొషింళ్తారఖ?₹ (రగ! (1) ఇలా ఫె గళ ఇళానఇఖ. ఇళాగట్టగగి 
బృం! (ఇ) ఇల్ ఫి ౯౯౭ గగాన్ల గక! ఇర ఇరాగళ్ల షె (ఈ) 
జ ఇ ఇ. ఇ ఇఇ ఆదగగాగాలళ, భర్ (౧ ఆ. క్యా! 
ఇశ్రా ₹---గాజ్లైగళళ్ల ఫి [ఇగ ౯5 ₹ ఇగాగాల్తషగా. [ఇంగ సెళఖ 
(ఇ) ఇ ఇ బాణాల [ళాగగాంా-ఇ? ల ఫి షగళ గగ ఇ ఇగఇ- 
శృషా (6) ఇ తాగి ఇగంంంఇ 9 ఫె ౯/ఇై్ర ఇర ఇ గగ 
(6) ఇగణళ ఇభ ాాఖాషళ్ ఫె ఇగర ఇగళఇ ₹ గఇసగ షెఇ? | 

ఇకరర[ఇ--(9) ఇ. భాగస రాశాం ంళ్ల ఫె ఇళ 
షర? ఇ ఇప్ ఫె భాభి (1) ఇ. ఇ. ఇభగాక్ష్ ఇభ 
ఫ్ చర ఇ ఇస (ఫై భగర ఇంగా ఇల్టాఖ[ా ఇ రస ఇళ్ళ 



క్గిన్ళచ 

అణగ (40 తాలం ఇం ప్యాక్ ఇగాగళక-గళ్ ఫె 
ఇఇశి ఇగగాం ఇ సెగ (౧) ఇ ఇరా ఇరా గాంల! ఫా. 
౯6 భఖ ల (షె) ఆగాలి భి. ఇళగాంధాంళ, ఇనా | 

ఇంగా ((1) ₹౩ [కి (1) ల. ఇళ ఇ? ఇన (ఇ); 

ఇ. ₹రగాలై 00 ఫలా (0) తగా గాం భగం ₹షాంిళ 
(ఆ) ఇఇ బంగార? తం (ఇ ఇం ఇషషగంళి [షె (6) 
బ్లాగర్ల ₹ల్లార్గ ఇన్ని గాాజషగ ఇ (ఇళ? షె ఇళ) | 

(ల) ఇగ కాగన్ ళంళాళాషళి ళ్ ఇ ఇరగ ఇగ ఇ 
ఇర జాగా ఇ ఇ ₹ఇ₹45 7015 షంకం ఇగ లగ అగా రజ్షిగాగం్తళి 

(₹|||౯7) | 

క్తుళళ[-లాగా గొళ్ళిగా లాగా ఇడి ఇళలా. ఇగ గ్ని ఇళ్ళ గగ 

ఇళళి ఇర్చైళష్ ఇగ ఇల బళ్ళ భి జాలా గక € 

కగా ఇ? ఇంగా ఇఇ ౧౯౯ షె క్రైలా | ఇళళి? ఫె ఇ్లారళ ఇరగ 
₹1₹ఇ₹ఇ4)1ఈ గా ||| శ్రైస ఇ ఇభళగా ఇద్ గొల! | ఇఇ ఇగ! బైక్ ₹5ఇ 

ఇ పర్యా ళల? | ఇభాషె వెం ఇళ గాభ ఇళళి [ళాళగ్ ఇ ఇరా భాగ 
రేఖ ఇాజ్ల్రాల? | 



లం 

కల 3)/64₹41 ఇ ఇళిగాన్షి గ ఇజ్ర జ ఫెర్ర ఇ ఇళ్ల కరం ఫె 
ఇళ్ల క్షింంళజభభ! ఫెళ ఆల్బా ఇగ క్కి ఇగ: ఇగ ఇ ఇద్యా ఇలా 
ఇష ఇల్లి ఇళ! ఇగ |, బాగా ఇ గ్రాఫర్ట్రి ఇగగ ఇల్లి కి భగ 
ఇళ! ఇళ్ల ఇగ | (గార్ర ఇళ లని ఇగ ఇ ఇగాగాగ్ ఇలా ఇళ క్షి | 
బాచిన గగ గ ఇ [గళ ఇచ షె ఇఇ ఫి ఇళ ఇ ఇగ గ! 
కై ఇళ ఇర్యళఇ శి ఇ ఇగ ఫై ఇలా ఇశ్రాజ్లా! ఇళ భరి! 
ఇరగ: గ ₹ర్రళ లం ఇనా ఇఇ ఇం ఇ ఇగ! గ (| కి 

కగ్షాని ఇర ఇ ఇజ్లాగా ద ఇల్లి ఇ ల్లగ శ్లి | బఠ ౩గెగగళ ఇక్టం- 
శ్వెర్ట ఇ (0 ఇలా ఇంఇాల గ ఇళళాళి ఇగ క్లీంంగళగ. ఇళ్యాభిళ/ఇగరో! 
ఇ ఇజగషాకళళ్ళర! ! గగగళణళగగ ఇఇల! ఇఇ ఇగాగాల్లి 1 
బగ్ ఫల ఖగ ఇ గగ! ఇల్లి! | ₹౯౯౯గరటేష ఇంకా 
భా || గగాాాలి కళల! ఇభషాకణళ ఫెగార్లి | ఇగాధగాగ్యాళా? 
ఇష? భఖ? ంబి |; ఇళోన్గా--కషళా జ్ఞ ఫెర్రి గాగ ఇష ఖై ఇళ? 
౪ ఇఇ ఖ ఇఇ ఖై? ఫె ఖర్జాగాల ఇల ఇష వ్ల | షె కళ అ 
షె ళ్ల అఖిల ఇం ఇళ గ కఇషనఇగ గాళ్ళ బై ఇ ఆఫ భష రాలా 

7645? ఫె ఇర్చిగం గాలా క్షి, ష ఖల్ కిం ఇభ షా భై ఇళ ౪7 
ఇగఇ6[5 ఇ ఇకార ఈ గ భా ఖగ క్షి | గార ఇర్టాఫెర్ట ఫి 
ఇల ఇళ ఇగ ఇభ భై ఇళ్ల ఫి ఇషాక్ భి గాగ? ఇగళగ?. 715 
ఇళ్ల క్షి | ఇగ ఇఇ షాళళఇగా ఫి ఇం భక్షి షల ఫెర్ట ఇ గలి ఇ 
ఇ₹గగ షె ఇ|భ ఇ ఇగ క్షి ఇచి ళ్ళి ₹జ్రి ఫర్ట ఇ ఇగ ఇళ ఇ 
ఇ [ఇగ (ఇడ ఇర ల్లీ | 

ఇళ్లసా ఇధాగ్ధా?గ ఇళకాగ ల షా గర్రగాగా గ ఇలాగా ఇ ఇళగెళనా 
తృఠ ఇళ ఇ [17౯ [0౯ క్షి, చ ఇ ళిం ఇఇ (౯0 ఇగ ఇ షల 



గ్ఇళ 

ఇళ్ళ ₹్రాల! ఇ భల్లా? ఇరా? ఇళళి లిగా క్షి! ₹[05% ఇ 
ఇగాఖ? ఇ భి ఇ ఇళ్ల ఇగ ఇనాక్ ఇ భత షా ఇగ ఇగ ఇ₹గజ్ష్యా, 
కళ ఇ ఇళ: ₹ళళగి ఇ ఇఇ ఖై గ ఇారిఇి ఇగాల! ఇ గాగ ఇళ 
ఇక) ఇళ ఇగ ఇ షర్ట్ ఇం ఇల? ఇ ఇ ఇళ! ఇ ఇగ 
ఇఇ ఇ ఇగ భి ఇరా? ఇ ధగా ఇ 0 గాగ ఇళష? ఇరగ 
ఇం గో భా ఇ) గ్ల త ఆగ ఇ ఇగళణ ఇ ఇర 
ఇగ! ఇ |! ఇళ ఇఖ₹ ఇగళారా శా ఇళ్యాల ఇ ఇగ కాం ఇళ 
ఇళ 11౧4 శక బైల్ క్షి 









| రిమ6 




